
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE

ZE
 W

EE
K:

De enige échte Nuenense krant Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nldrij.mes@iae.nl

Al ruim 800 
Burendag-
activiteiten in 
Noord-Brabant

Touwtrekken 
over water: 
DOEN! 

47ste 
VAG Techniek 
Wielerronde 
van Nuenen
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A Bosch Automotive
Workshop Brand
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Alstublieft,
uw waardecheque!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 

Quik Service Nuenen
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Quik Service Nuenen

Tegen inlevering van deze uitknipbon.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Laat Nuenen
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het 
nieuws wat u vindt dat 
Nuenen moet weten. 

Plaats GRATIS 
uw redactioneel artikel.

redactie@ronddelinde.nl

De dierenarts met aandacht

Kapperdoesweg 8, 
5674 AJ Nuenen

In het Coppelmans 
Tuincentrum

Nieuwe kat of hond?
Wij staan voor u klaar!

 Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met de praktijk

Nuenense Linde krijgt haar 
droomdag van Dream4Kids
Stichting Dream4Kids organiseert unieke droomdagen voor kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar, die een ernstig traumatische ervaring hebben gehad; denk 
aan een rouwtrauma, mishandeling of seksueel misbruik. Als onderdeel van 
hun behandeltraject vervult Dream4Kids hun mooiste dromen, waardoor 
deze kinderen weer moed en energie krijgen om in de toekomst te geloven. 

seert ze er op los. Ze mag zelfs poseren 
op een schommel versierd met bloe-
men. Het ziet er uit als een plaatje re-
gelrecht uit een sprookje, zo mooi.
Samen met haar vriendinnen sluit 
Linde de dag af bij de pannenkoeken-
bakker. Hier mag ze zelfs haar eigen 
pannenkoek bakken. 
“Wij willen iedereen die aan de droom-
dag van Linde heeft bijgedragen harte-
lijk bedanken. Het was een mooie dag 
en Linde heeft van elke seconde geno-
ten, wat heeft ze gestraald!”, aldus Sanne 
en Anne, vrijwilligers van Dream4Kids.  
www.dream4kids.nl

Wist u dat gemiddeld 1 à 2 kinderen 
per klas worden mishandeld? Getrau-
matiseerde kinderen wonen overal, 
ook in Nuenen. Zo ook Linde. Net als 
de andere droomkinderen waar 
Dream4Kids zich voor inzet, heeft 
Linde al veel meegemaakt in haar kor-
te leventje. Haar droom was om in een 
witte limousine te zitten en turnster te 
worden. Met deze dromen gingen 
onze vrijwilligers aan de slag! 

De droomdag van Linde begon toen ze 
samen met een vriendinnetje werd op-
gehaald in een superlange witte limou-
sine. Onderweg naar de eerste activi-
teit maken de meiden er een feestje van 
met ballonnen, snoep en kindercham-
pagne. Bij de eerste activiteit gaat het 
feestje door, Linde krijgt namelijk turn-
les. Hier leert Linde in een recordtem-
po de flikflak. Ze is een natuurtalent! 
Na een uitgebreide picknick is het al-
weer tijd voor de volgende activiteit 
van Linde’s droomdag. Ze krijgt een 
ware make-over. Haar haren en make-
up worden als een echte filmster ge-
daan. Dit pas perfect bij de fotoshoot 
die ze zo gaat doen. Voordat de foto-
shoot begint krijgt Linde nog een ca-
deautje: haar eigen ontworpen witte 
trouwjurk! “Wauw wat gaaf!” weet Lin-
de vol verbazing uit te brengen. Nu ziet 
ze er uit als een echt fotomodel en po-

Ans en Ad Donkers zijn verhuisd in Gerwen

‘Van Boerenland naar Burgerstand’
Ans en Ad Donkers zijn afgelopen zaterdag op spectaculaire wijze verhuisd van hun boerderij naar een vrijstaand huis in de 
Gerwense dorpskom. Buurtbewoners, vrienden en familie organiseerden een verhuizingsoptocht vanaf de boerderij aan de 
Nieuwe Dijk 1 i n Gerwen naar hun nieuw stekje aan de Gerwenseweg 28B. Compleet met huifkar, tractor en verreiker, ge-
volgd door veel buurtbewoners per fiets. Fotograaf Cees van Keulen schoot enkele plaatjes van deze opmerkelijke verhuizing. volgd door veel buurtbewoners per fiets. Fotograaf Cees van Keulen schoot enkele plaatjes van deze opmerkelijke verhuizing. 
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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VERKEER
Afsluiting N615 in Beek en Donk 
van 13 augustus tot 3 september
In de komende fase zijn er gedu-
rende drie weken werkzaamheden 
aan de provinciale weg N615 tus-
sen Nuenen en Beek en Donk van-
af de Muzenlaan (Beek en Donk) 
tot en met de kruising Bossche-
weg (Beekse brug). Het gedeelte Muzenlaan tot de kruising Oran-
jelaan/ Kerkstraat zal voor doorgaand (fi ets)verkeer worden afge-
sloten van maandag 13 augustus (06.00u) tot en met maandag 03 
september (06.00u).
 
Omleidingen
Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270. Lo-
kaal (fi ets)verkeer wordt omgeleid met bebording. 
  
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u de app ‘Groot onderhoud N615’ down-
loaden. Via de website van de provincie Noord-Brabant (www.
brabant.nl/N615) kunt u op de hoogte blijven of aanvullende in-
formatie vinden over het groot onderhoud N615. U kunt zich hier 
ook aanmelden voor de nieuwsbrief.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen via het emailadres: 
grootonderhoudN615@boskalis.com. Bellen kan ook naar 06-55 
48 27 19. Elke donderdag kunt u terecht bij aannemer Boskalis met 
vragen in het inloopspreekuur van 13u-15u op het kantoor aan De 
Stater 20 in Lieshout.

EXTRA RAADSVERGADERING
Op 23 augustus is er een Extra Raadsvergadering
locatie: het Klooster - raadzaal, aanvang 19.30 uur

Onderwerpen 
• Zienswijze herindelingsontwerp - Samenvoeging van de gemeen-

te Nuenen c.a. en Eindhoven. De raadsstukken zijn gepubliceerd 
op nuenen.raadsinformatie.nl

Tijdens de raadsvergadering kunt u gebruikmaken van het inspreek-
recht.
Neem daarvoor contact op met de griffi e: tel: 040-2631679 of email 
griffi e@nuenen.nl

VERGADERING WIJKRAAD EENEIND
Dinsdag 21 augustus komt de wijkraad Eeneind in openbare verga-
dering bijeen in ’t Enodegebouw, Eeuw Driessestraat 1. De verga-
dering begint om 20.00 uur en belangstellenden zijn van harte 
welkom. Kijk voor meer informatie op:
 www.eeneind.net/wijkraad.html

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

De milieustraat is open (tot eind september) 
op woensdag tot 20.00 uur

Vervolg op pagina 5Gemeente Nuenen 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS IVM ZOMERVAKANTIE
In de zomervakantie van week 29 t/m 33 (16 juli t/m 17 augustus) 
zijn de publieksbalies in het gemeentehuis van Nuenen gesloten op 
woensdagmiddag en –avond (18 en 25 juli + 1, 8 en 15 augustus). 
U kunt wel terecht van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

POLITIESTEUNPUNT NUENEN GESLOTEN
Het politiesteunpunt in het gemeen-
tehuis aan de Jan van Schijnveltlaan 
2 in Nuenen is tijdens de zomerva-
kantie gesloten. Dit betreft de data 
tussen 15 juli en 26 augustus 2018. 

Bureau Geldrop-Mierlo geopend
Het politiebureau aan de Laan der vier Heemskinderen 15 in Geldrop 
blijft in deze periode wel open volgens de normale openingstijden 
(maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur, 
zon- en feestdagen gesloten). Iedereen uit Nuenen kan daar ook 
terecht. Bij het doen van aangifte kunt u hiervoor een afspraak 
maken via het algemene politienummer 0900 - 8844.

Amsterdam-Amstelland Brabant Zuid-Oost Brabant-Noord Drenthe

Flevoland Fryslân Gelderland-Midden Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek Groningen Haaglanden Hollands Midden

IJsselland Korps Landelijke Politiediensten Kennemerland Limburg-Noord

Limburg-Zuid Midden en West Brabant Noord- en Oost-Gelderland Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond Twente Utrecht Zaanstreek-Waterland

Zeeland Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland Politieacademie
Police academy of the Netherlands

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING 
Donderdag 23 augustus om 12.00 uur komt de commissie Straat-
naamgeving in openbare vergadering bijeen in het gemeentehuis. 
Op de agenda staat: Straatnaam voor basisschool Nuenen-West.

SENIORENGIDS NUENEN 2018/2019
Vorige maand is de Seniorengids Nuenen 
2018/2019 verspreid onder alle inwoners van 65 
jaar of ouder. Dit is een informatiegids voor se-
nioren en hun mantelzorgers. Heeft u de gids 
niet ontvangen, dan kunt u deze gids gratis op-
halen bij het gemeentehuis, het CMD of de bi-
bliotheek. U kunt de seniorengids ook digitaal 
inzien via:
www.nuenen.nl/laatstenieuws/seniorengids 

VERGUNNINGEN     
PERIODE 05-08-2018 EN 12-08-2018
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Europalaan 2 Plaatsen van scherm 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
De Huufkes 30 Uitbreiden bedrijfspand 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Klaprooshof, Nuenen Melding straatbarbecue Klaprooshof 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
09-08-2018 Berg 64 Onbemand tankstation 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abonneer 
je op de e-mailservice of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

We vliegen te veel 
De luchtvaart is een van de meest vervuilende manieren van transport, 
maar blijft maar groeien. Om de opwarming van de aarde een halt toe te 
roepen, moeten we serieus werk maken van vermindering van het vliegver-
keer. Het is niet makkelijk, maar het kan wel.

siele brandstof. Bij de verbranding daar-
van komen broeikasgassen zoals CO2 
vrij, en wordt fijnstof en ultrafijnstof uit-
gestoten. Fijnstof zijn roetdeeltjes die we 
door het inademen van lucht onopge-
merkt binnenkrijgen. De grotere deeltjes 
zorgen voor schade aan de longen en 
veroorzaken astmatische klachten. De 
ultrafijne deeltjes zijn nog gevaarlijker. 
Deze komen via de longen in de bloed-
baan en veroorzaken ernstige ziektes als 
astma, hart- en vaatziekten, hersenscha-
de en (long)kanker. Vooral rondom 
Schiphol is de concentratie ultrafijnstof 
groot. Elke dertig seconden stijgt er van-
af Schiphol een vliegtuig op. Eén opstij-
gende Boeing 747 stoot evenveel ultra-
fijnstof uit als 1 miljoen vrachtwagens. 
Daarnaast veroorzaakt geluidshinder 
slaapgebrek en stress, en kan het op lan-
ge termijn leiden tot hartklachten, ver-
hoogde bloeddruk en depressies.

Minder vliegen, anders reizen
Nederland wil in 2050 klimaatneutraal 
zijn. Dit kunnen we echter nooit halen als 
we het huidige luchtvaartbeleid, dat ge-
richt is op groei, niet vaarwel zeggen. De 
luchtvaartsector valt buiten de bindende 
klimaatafspraken van Parijs en wordt ge-
acht zelf stappen te zetten naar minder 
vervuiling. Om de groei van uitstoot om 
te buigen naar een serieuze afname, moe-
ten nu alle zeilen worden bijgezet. De 
luchtvaart kan niet langer buiten schot 
blijven. We moeten op korte termijn 
minder vliegen. En dus: anders reizen.

De luchtvaartsector heeft een enorme 
impact op onze omgeving. En met Schip-
hol als een van de drukste luchtvaarthubs 
in Europa, en de uitbreiding van regiona-
le luchthavens Eindhoven, Lelystad, Rot-
terdam en Maastricht, krijgt ons kleine 
land het zwaar te verduren. We hebben 
te maken met geluidsoverlast, luchtver-
ontreiniging door fijnstof en een flinke 
druk op het klimaat door de uitstoot van 
broeikasgassen. Voor onze gezondheid, 
en om onze klimaatdoelen te halen, kun-
nen we de luchtvaart niet ongebreideld 
laten groeien.

Extra veel uitstoot boven Nederland
De luchtvaart stoot veel meer broeikas-
gassen uit dan het wegverkeer. Vliegen is 
dan ook verreweg de meest klimaatin-
tensieve manier van transport. De kli-
maatimpact van de luchtvaart bedraagt 7 
procent van de totale Nederlandse kli-
maatimpact, en dit neemt snel toe door 
de groei van het aantal vluchten. Bij het 
opstijgen en landen verbrandt een vlieg-
tuig de meeste brandstof. Doordat 
Schiphol vaak transferhaven is tussen 
Europa en andere delen van de wereld, 
wordt hier extra vaak geland en opgeste-
gen. Gevolg: extra veel CO2- en fijnsto-
fuitstoot boven Nederland. Waar we in 
allerlei sectoren en industrieën de uit-
stoot beperken, wordt die van de lucht-
vaart dus alleen maar groter.

Luchtvaart slecht voor de gezondheid
Een vliegtuig vliegt op kerosine, een fos-

Schoner: 
niet realistisch op korte termijn
We kunnen de vervuiling door het vlieg-
verkeer verminderen door te zoeken 
naar innovatieve technische oplossin-
gen. Maar veel oplossingen zijn op korte 
termijn onhaalbaar. Elektrisch vliegen op 
commerciële schaal is de komende de-
cennia niet realistisch. Een snelle over-
stap naar alternatieve brandstoffen met 
minder uitstoot, zoals biobrandstof, is 
een serieuzere optie. Maar er zijn niet 
genoeg biobrandstoffen beschikbaar om 
alle vluchten op te vangen, en bovendien 
worden ook bij de productie van bio-
brandstof schaarse grondstoffen ge-
bruikt. Andere oplossingen zijn ofwel 
nog niet genoeg ontwikkeld om op grote 
schaal toe te passen, of verminderen de 
uitstoot veel te weinig.

Minder
Willen we de afspraken van Parijs halen 
en de opwarming van de aarde binnen 
1,5 graad houden, dan moet de impact 
van luchtvaart afnemen. Concreet moet 
deze impact in 2050 40 tot 60 procent 
minder zijn dan in 2010; dat betekent ie-
der jaar ongeveer 1,5 procent minder 
CO2-uitstoot. Een grote stap in de goede 
richting kunnen we zetten door korte 
vluchten te vervangen door hogesnel-
heidstreinen. Veel Europese vluchten 
vanaf Schiphol kunnen prima per spoor 
of bus; dit zorgt voor naar schatting zes-
tigduizend minder vluchten. Uitbreiding 
van Schiphol of Lelystad Airport is dus 
eigenlijk overbodig, vinden wij.

Anders
Om minder te vliegen, zouden we moe-
ten nadenken over hoe we dingen anders 
kunnen doen. Anders reizen, anders 
werken, anders op vakantie. Als we zake-

lijke vluchten vervangen door de trein of 
tele-conferencing, boeken we een enor-
me winst. En als consument kunnen we 
een grote slag slaan door te kijken of we 
onze (vakantie)reizen per trein of bus 
kunnen maken.
Dit zijn belangrijke tijden voor de lucht-
vaart. Zowel in Nederland als in Europa 
worden in 2018 en 2019 belangrijke beslui-
ten genomen. Wij zetten ons nu en de ko-
mende tijd dan ook vol in om de groeiende 
impact van luchtvaart terug te dringen.

 Bron: Natuur&Milieu

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl
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Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

weekaanbiedingen 
donderdag 16 t/m woensdag 22 augustus

Zespri kiwi gold
 1/2 kilo  2,49
Peulen        
pan klaar   200 gram 1,99

Witlof salade     
 250 gram 1,99

Zespri kiwi groen     
 1/2 kilo 1,79

Clementines          
 per kilo 2,79

Voor een vertrouwd stukje vlees.
Met passie voor u klaar gemaakt!

Godfried de Vocht De Echte Bakker
Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Godfried de Vocht 

Bestel ook online:
www.bakkerijdevocht.nl

Welkom terug van vakantie!

Perssinaasappels
per kilo 1,49

4 Hamburgers +
4 Slavinken
samen ......................................................7,95
Bavette Grillkaas
Brochette
100 gram .................................................2,95
100 gr. Gebraden rosbief +
100 gr. Sellerie salade .... samen 2,95
“Cheerie”
Barbecueworst met kaas en pijnboompitten
100 gram .................................................1,45
Beierse frikadel
........................................iedere 4e gratis
Pancettina
100 gram .................................................1,75

KOOPJE

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

SPECIAL

Vacature 
Preventieassistent(e) 

16-24 uur

Wie zijn wij?
Tandartsenpraktijk Lieshout is gevestigd in het Noord-Brabantse Lieshout, 
een echte gemoedelijke dorpspraktijk. Lieshout ligt onder de rook van 
Helmond-Eindhoven en 30 autominuten van ’s-Hertogenbosch vandaan. Ons 
jonge, enthousiaste team bestaat uit 4  tandartsen, een mondhygiëniste, een 
praktijkmanager en diverse assistentes. We hebben een fi jne, open werksfeer.

Wie zoeken wij?
We zijn per direct op zoek naar een preventieassist(e) voor 16-24 uur per week.

Functie eisen:
• In bezit van erkend diploma
• Goede beheersing van de Nederlandse taal
• Goede communicatieve vaardigheden
• Representatieve verschijning
• Werkervaring in een vergelijkbare functie is een pré

Wat bieden wij?
Wij bieden je een leuke, afwisselende, parttime baan aan voor twee of drie 
werkdagen. Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken, die zin heeft in een 
échte uitdaging?
Wij zien nu al uit naar jouw motivering en cv die je opstuurt naar Carolijn Cramer, 
praktijkmanager@tandartslieshout.nl

Acties week 33 : geldig maandag 13 t/m zaterdag 18 augustus
_____________________________________________________

Brood van de week: 
Volkoren fi jn 
100% volkorenbrood. 2 x ½  € 1,95   € 189
_____________________________________________________

ONZE TOPPERS
5 Worstenbroodjes € 500
4 Kersenfl appen   € 300
½ Rozijnenbrood € 125
_____________________________________________________

Wener abrikozenvlaai
   NU € 1195
_____________________________________________________

Aardbeiencroissant
   3 STUKS NU € 500
_____________________________________________________

VRIJDAG & ZATERDAG: 
WEEKENDVERWENNER

2 Koffi ebroodjes   € 189



LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718.

ANDO ONTZORGT DOOR: 
Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
email: informatie@ivits.nl 
www.ivits.nl

LEER GITAAR SPELEN BIJ 
GITAARSCHOOL NUENEN

- Muziek maken en spelen 
wat je leuk vind staat voorop!

- Instrumentbeheersing
- zoveel mogelijk spelplezier

- Ontwikkeling voor kind tot volwassene
- Algemene muzikale vorming

- Nog enkele plaatsen beschikbaar 

Kijk voor meer info en een gratis proefl es 
op www.gitaarschoolnuenen.nl, of mail 
naar info@gitaarschoolnuenen.nl of bel 

voor een afspraak 06-52685862.

CARAVAN (vouwwagen, 
boot) stalling in Gerwen.  Nog 
enkele plaatsen vrij. Maximale 
lengte 5,80 m inclusief dissel. 
Tel. 040-2834498.

ZIN OM (WEER) TE 
GAAN SCHILDEREN? 
Julienne Warrink heeft een 
paar plaatsen vrij! Voor 
meer informatie, tel. 040-
2838884 of mail julienne.
warrink@onsnet.nu

GEVRAAGD: Wij zoeken 
met ingang van 1 novem-
ber voor langere tijd een 
hulp in de huishouding 
voor twee ochtenden in 
de week. Als je geïnteres-
seerd bent, reageer even 
naar: Frank en Margot van 
Nelie,Spechtlaan 11, 5737 
PL Lieshout. Tel. 0499-
421052 of 06-53936965. 
fvanniele@outlook.com

GARAGESALE ZATER-
DAG 18 AUGUSTUS van 
10.00 tot 16.00 uur. De Geer 5, 
Nuenen. PEDICURE: ALTA GRACE 

(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom 
aan huis! Cadeaubonnen te 
verkrijgen. Tel: 06-50571183.

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“ook voor uw aangifte(n)
inkomstenbelasting 2017”

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

ZONDAG 2 SEPTEMBER 
SPIRITUELE BEURS van 
11.00-17.00 uur, 4 lezingen + 
verkoop Speeltuin Geenhoven, 
Hoppenbrouwers 15, Valkens-
waard. Entree € 5,- kortingbon 
www.stichting-deva.nl

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Meer dan 100 modellen 
in de winkel

Nieuw: 
geheel uitklapbare 
voetensteun

LEDER OF STOF  / MAATWERK / STA-OP-STOELEN

R E L A X F A U T E U I L S
GROTE KEUZE OPSTA FAUTEUILS

In small, 
medium 
en large

          Deze

Uit voorraad leverbaar

AIRCO

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB
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   Gevraagd: Wijnliefhebbers
Wijnproefgroep NGW Oost-Brabant in de omgeving Eindhoven, zoekt nieu-
we leden die het leuk vinden zich te verdiepen in het bestuderen en proeven 
van het natuurproduct wijn. De wijnproefgroep in deze regio bestaat ruim 
40 jaar en wil graag uitbreiding van haar ledenbestand. Iedereen met be-
langstelling voor wijn is welkom, zowel beginnende als geoefende 
wijnvrienden.

• Donderdag 8 nov. 19.45 uur: Mas-
terclass Wijnproefkunde door 
Claudia van Dongen r.v. Deze ses-
sie voor de kennismakers wordt in 
de wijnstudio van Claudia van 
Dongen gehouden.

• Donderdag 20 dec. 19.45 uur: In de 
sporen van Koning Lodewijk!! Een 
vituele wandeling / wijnproeverij 
door George Mes r.v. Als feestelijke 
eindejaarsproeverij.

Op het programma van 2019 staat een 
groot aantal zeer interessante evene-
menten. 

Voor kennismaking of inlichtingen 
kunt u bellen met Agnes Haitsma tel.: 
040-2419749.
Aanmelding van een proeverij: 
George Mes, 077-3661773, email  cg-
mes@ziggo.nl.
Website: www.ngw-wijnvrienden.nl/
afdelingen/oostbrabant/

Wijnproefgroep NGW Oost-Brabant 
is een afdeling van het Nederlands Ge-
nootschap van Wijnvrienden dat in 
1971 is opgericht.

We bieden voor de beginnende leden 
gratis wijnopleidingen in kleine groep-
jes en voor de kenners een mogelijk-
heid om hun wijnkennis op peil te 
houden door middel van maandelijkse 
proeverijen, wijn- en spijsproeverijen, 
excusies en wijnreizen.
Onze wijnproefgroep resideert in ge-
meenschapshuis ‘t Slot aan het Kaste-
lenplein 67 te Eindhoven waar we onze 
maandelijkse wijnproeverijen houden. 
Overigens zijn er geen commerciele 
belangen bij deze aktiviteiten, dus geen 
wijnverkoop of promoties.

Op het programma staan voor de ko-
mende tijd de volgende evenementen:
• Donderdag 20 sept. 19.45 uur: A 

Taste of Piëmonte, Una Sera Parti-
colaro…..! En een zeer bijzondere 
reis wordt het zeker met Eros Bellis-
traccci, een Italiaan die Piëmonte en 
haar wijnen op zijn duimpje kent!

• Donderdag 4 okt. 19.45 uur: op 
avontuur met Vins Naturel. Een 
wonderlijke reis door de wereld van 
de natuurlijke wijnen, door Marnix 
Rombaut van Daxivin wijnimport.

Houtkachels
Het dilemma van de 
tegenwoordige tijd
Is: Wie stookt nog hout?
De hout- en pelletkachels 
moeten het ontgelden
Alom aandacht 
voor windmolens en 
zonnepanelen
Maar stop het 
ongefundeerd schelden
Op de buurman die alleen 
het fi jnstof met je wil delen
Met een roetfi lter kun je 
heel wat bereiken
Wat opstijgende 
vliegtuigen uitstoten is 
ongekend
Maar begin naar de echte 
oorzaken
Van fi jnstof te kijken
Voordat je naar de 
buurman rent
Zoals de grote aantallen 
mensen met hun fl eece-
truien
De vervuilende schepen en 
het verkeer
Na enkele bosbranden en 
heftige buien
Regent het nu sinds een 
aantal weken niet meer
Toch heeft de wereld 
langer geleefd dan de 
mens
Dat water komt wel weer 
een keer
Houd meer rekening met 
elkaars wens
 
Joke van Overbruggen,  
Nuenen©

Alzheimer Café B.O.S.  
(Best, Oirschot, Son & Breugel)

‘Houd Vast’
Op woensdagavond 22 augustus is er 
in ons Alzheimer Café B.O.S. een 
avond waarin we gaan luisteren naar 
het verhaal van Evie Sparidaens, afge-
studeerd aan de Design Academie 
Eindhoven. Evie heeft een documen-
taire, genaamd ‘Houd Vast’, gemaakt. 
Deze documentaire gaat over haar 
oma met dementie en haar tante als 
mantelzorger. Verder heeft onze gast 
ook een set kaarten ontworpen met 
daarop ‘vergeten vragen’. Hierop staan 
vragen die soms lastig zijn om te stel-
len, maar waarvan het wel fijn is om 
het erover te hebben.

Het Alzheimer Café B.O.S. is gratis 
toegankelijk en bij binnenkomst wordt 
u getrakteerd op een kopje koffie of 
thee. U hoeft zich (in tegenstelling tot 
een eerder verschenen persbericht) 
niet aan te melden! In de pauze bestaat 
de mogelijkheid boeken van het Alz-
heimer Café B.O.S. te bekijken en (gra-
tis) te lenen. Ook liggen er folders en 
brochures over dementie.

Adres: Zalencentrum 't Zand, Bestse-
weg 52, 5688 NP Oirschot.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek 
(0641546859).
Zie voor meer informatie over alle 
Alzheimer Cafés in de regio de website 
van Alzheimer Nederland, regio Zuid-
oost Brabant. 
Elk Alzheimer Café is gratis toeganke-
lijk en men hoeft zich vooraf niet aan 
te melden !

Al ruim 800 Burendagactiviteiten 
in Noord-Brabant
Al ruim 800 buurten in Noord-Brabant hebben zich aangemeld voor Buren-
dag. Voor de dertiende editie zijn in het hele land al bijna 5.000 activiteiten 
aangemeld. Met nog anderhalve maand te gaan is het goed mogelijk dat het 
recordaantal van 2017 (bijna 6.000 deelnemende buurten) verbroken gaat 
worden. In 97% van de Nederlandse gemeenten worden Burendagactivitei-
ten georganiseerd. Slechts in elf gemeenten zijn er nog geen activiteiten 
aangemeld. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag jaar-
lijks op de vierde zaterdag van september, die dit jaar op 22 september valt.
 
De organisatoren kunnen nu al zeggen 
dat de animo nog groter is dan vorig 
jaar. Dat blijkt uit het feit dat het bud-
get dat beschikbaar is voor Burendag-
activiteiten al volledig is aangevraagd. 
Daarom is het vanaf nu niet meer mo-
gelijk om geld aan te vragen voor een 
activiteit. Het is nog wel mogelijk om 
een Burendagpakket aan te vragen via 
www.burendag.nl. Hier zijn ook tips 
en tools te vinden om er een onverge-
telijke dag van te maken. Ieder jaar 
kunnen deelnemende buurten een be-
drag tot 400 euro aanvragen bij het 
Oranje Fonds voor hun Burendagacti-
viteit. Om in aanmerking te komen 
voor deze bijdrage moet de activiteit 
ervoor zorgen dat buren met elkaar in 
verbinding komen.

Gezelliger en socialer
Organisatoren Douwe Egberts en Oranje 
Fonds hebben Burendag in het leven ge-
roepen om buren dichter bij elkaar te 
brengen. De dag is ontstaan vanuit de ge-
dachte dat buurten gezelliger, socialer en 

veiliger worden als buren elkaar kennen. 
Jaarlijks komen mensen in duizenden 
buurten bijeen om met elkaar iets voor 
de buurt te doen. Ze knappen bijvoor-
beeld de straat op, leggen een buurt-
moestuin aan of komen onder het genot 
van een kop koffie met elkaar in gesprek.
 
Elkaar helpen
John Brands, general manager Jacobs 
Douwe Egberts Nederland: “Douwe 
Egberts wil de drempel verlagen om 
buren dichter bij elkaar te brengen. 
Want we vinden dat niemand zich al-
leen hoeft te voelen in de buurt. Het is 
mooi om te zien dat er al zoveel Buren-
dagactiviteiten zijn aangemeld.”
Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: 
“Het Oranje Fonds wil dat in Neder-
land niemand er alleen voor staat. Dat 
begint op heel lokaal niveau: in je eigen 
buurt. Want als je de mensen in jouw 
straat kent, kijk je sneller naar elkaar 
om en ben je sneller bereid om voor el-
kaar klaar te staan.”
www.burendag.nl

Uit de oude doos
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Laan ter Catten 140 Nuenen
Royale tweekapper voorzien van 4 ruime slaapkamers, een vernieuwde 
bovenverdieping met luxe badkamer, een inpandige garage en een 
privacy biedende onderhoudsvriendelijke tuin gelegen in Nuenen-Oost 
in directe nabijheid van De Hooidonkse beek alsmede het buitengebied 
tussen Nuenen en Stiphout.

• Inhoud: 523 m3
• Woonopp:  163 m2
• Bouwjaar: 1995
• Vraagprijs: € 395.000,00  k.k.

te koop

Heikampen 112 Nuenen
Verrassend ruime en moderne tussenwoning met een tuin op het zuiden, 
een ruime woonkamer met open keuken, 4 praktische slaapkamers, een 
carport met eigen parkeerplaats en berging aan de voorzijde en een 
verzorgde achtertuin gelegen op zonzijde.  De woning is gelegen in een 
rustige en groene woonomgeving.

• Inhoud: 383 m3
• Woonopp:  128 m2
• Bouwjaar: 1977
• Vraagprijs: € 267.500,-  k.k.

te koop

Borchgreve 6 Nuenen
Geschakelde twee-onder-een-kapwoning met garage, uniek gelegen 
in gewilde woonwijk Nuenen-Oost aan een verkeersarme straat met 
een vrij uitzicht over de Hooidonkse Beek.  De woning beschikt over een 
ruime L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers en een badkamer. Op zolder 
is er mogelijkheid voor het realiseren van een vijfde slaapkamer.

• Inhoud: 428 m3
• Woonopp: 156 m2
• Bouwjaar: 1995
• Vraagprijs: € 419.000,00 k.k.

te koop

Berg 6 Nuenen
Vrijstaand gemeentelijk monument, uniek in haar soort. In 1849 gebouwd 
door Monseigneur Cuyten met bestemming wonen, maar na een lange 
tijd ook in gebruik genomen als het Nuenens postkantoor. Zoals de foto’s 
laten zien is de tijd in de villa lange tijd stil blijven staan wat tevens zorgt 
voor een karakteristieke uitstraling aan zowel de buiten- als binnenzijde. 

• Inhoud: 823 m3
• Woonopp:  179 m2
• Bouwjaar: 1849
• Vraagprijs: € 795.000,- k.k.

te koop

Van Hovengaarde 16 Nuenen
In de wijk Beekstraatse Velden gelegen twee-onder-een-kapwoning 
met garage. De woning is voorzien van een royale woonkamer met 
open haard en open keuken, 4 slaapkamers en een privacy biedende 
achtertuin.  De woning is gesitueerd in een rustige doodlopende straat 
nabij het centrum van Nuenen, uitvalswegen en buitengebied.

• Inhoud: 391 m3
• Woonopp:  126 m2
• Bouwjaar: 1990
• Vraagprijs: € 370.000,- k.k.

te koop

Wilhelminastraat 10 Nuenen
Charmante twee-onder-een-kapwoning midden in het centrum van Nuenen 
op een uniek en royaal perceel gelegen. Aan de voor-, zij- en achterkant van 
de woning is een prachtige tuin gesitueerd met een praktische vrijstaande 
garage. Het huis heeft ontzettend veel potentie en is momenteel voorzien 
van een drietal slaapkamers, badkamer en een doorzonwoonkamer. 

• Inhoud: 280 m3
• Woonopp:  80 m2
• Bouwjaar: 1956
• Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

te koop

Schepen v Durenlaan 8 Nuenen
Speelse twee-onder-een kapwoning voorzien van zeer ruime 
woonkamer met sfeervolle houtkachel, grote leefkeuken, 2 slaapkamers 
+ 2 badkamers op de eerste verdieping en een ruime open zolderkamer 
op de tweede verdieping. De woning heeft een onderhoudsvriendelijke 
en zonnige achtertuin en is gelegen in Nuenen oost. 

• Inhoud: 638 m3
• Woonopp:  187 m2
• Bouwjaar: 1992
• Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

te koop

Vrouwkensakker 13 Nuenen
In Nuenen oost gelegen vrijstaand geschakeld woonhuis met zeer royale, 
aan de achterzijde uitgebouwde woonkamer, open keuken, speel-/
werkkamer, met een glazen deur afsluitbare serre, 5 slaapkamers waarvan 
1 momenteel in gebruik als kastenkamer en 2 badkamers. De woning is 
tevens gelegen op loopafstand van het gezellige centrum van Nuenen.

• Inhoud: 600 m3
• Woonopp: 191 m2
• Bouwjaar: 1985
• Vraagprijs: € 500.000,- k.k.

te koopte koop te koop te koop

Wegens succesvolle verkopen 
zijn wij ter uitbreiding van 

ons verkoopbestand op zoek 
naar nieuwe woningen!

Bel voor een vertrouwelijke en 
vrijblijvende waardebepaling

Tel. 040 - 283 30 57

EN DAT VIEREN WEWE WORDEN 5!

EN DAT VIEREN WEWE WORDEN 5!
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GRATISAANPASSEN EN
UITPROBEREN VAN CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*CONTACTLENZEN*

Op 16 augustus a.s. bestaan we 5 jaar en dat gaan we vieren 
met heel veel voordeel! Kom langs en zie ‘t verschil.
*informeer naar de voorwaarden

AUGUSTUS IS FEESTMAAND

Winkelcentrum Woensel 37a - 5625 AC Eindhoven - T (040) 82 00 992 - www.toweroptics.nl
Thomas Werrelmann & Claudia Townsend
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Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com

 Aannemer Jan Corstjens, tevens uitbater van café De 
Oude Klomp, bouwde tussen 1927 en 1929 de rij woonhuizen aan 
de Opwettenseweg 104 tot en met 128. Zelf ging hij op 104 wonen. In 1947 
ging Christine van den Boomen op de foto met nichtje Toos, zoontje Tonny 
en de hond Tarzan. En laat daar nu juist molenaar Piet van Hoorn aan komen 
gekuierd, die efkes bij Gondeke van Dam is wezen buurten… 
Meer lezen? Kijk ook eens in het boek Nuenen op het Randje blz. 132.

25 en 26 augustus 

Boekenmarkt Weverkeshof   
Gelukkig is het lezen van een gewoon boek, dat je in de hand kan nemen en 
waarvan je de drukinkt kan ruiken, nog altijd erg populair. Er zijn weer 
steeds meer mensen, die een boek willen vasthouden. Dat zijn de lezers die 
in een lekkere stoel de onrustige wereld om zich heen even willen vergeten. 
En zichzelf door het lezen van goede literatuur beter leren kennen.

Bij mooi weer kunt u buiten onder het 
genot van een drankje uw nieuwe aan-
winst doorbladeren en genieten van de 
onvergelijkbare sfeer van de Wever-
keshof.
Vanzelfsprekend gaat de volledige op-
brengst naar deze instelling. Alles ten 
behoeve van de dieren (veevoer, die-
renarts, onderhoud, enz..)

Als literair extraatje dit jaar: Het duo 
Losse Tongen brengt zondagmiddag 
een muzikale vertelling naar een ver-
haal van Toon Tellegen. (14.00 uur en 
15.00 uur)

Noteer in uw agenda: 
25 en 26 augustus a.s. Boekenmarkt 
Dorpsboerderij Weverkeshof.
Toegang gratis.

U bent van harte welkom. Adres: Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5, Nuenen
Zie ook de site: www.weverkeshof.nl 

Gezien de grote hoeveelheid boeken, 
(er is geen opslagruimte meer beschik-
baar), graag pas na 10 september weer 
boeken inleveren.

De traditionele kans om voor heel wei-
nig geld prachtige boeken te bemachti-
gen, staat weer voor de deur.
Op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 
wordt in alle ruimtes van Weverkeshof 
en ook buiten voor de 19e keer op rij 
de jaarlijkse grote boekenmarkt ge-
houden.
Er liggen minstens 11.000 schitterende 
exemplaren klaar.
Neem de tijd om eens lekker te snuffe-
len tussen de bijna nieuwe romans. Ze 
liggen keurig verdeeld in drie grote 
groepen: thrillers - literatuur - overige 
genres.
Alle boekwerken liggen ruggelings, zo-
dat u moeiteloos kan zoeken. Naast de 
romans vindt u een uitgebreid aanbod 
op het gebied van cultuur, kunst, hob-
by, natuur, geschiedenis, reizen, poëzie 
en Engelse taal. En jawel, alles keurig 
gerangschikt per rubriek. 
In de buitentent vindt u een 1000-tal 
mooie kinderboeken voor alle leeftij-
den.
Op de bovenverdieping liggen de op 
internet aangeboden, zeldzamere en 
duurdere uitgaven. 
Ook wachten honderden CD’s en 
DVD’s op muzieksoort gesorteerd op 
hun nieuwe eigenaar.

 De enige echte    
Gerwense vlooienmarkt
De vakantie is voor de meeste van ons ten einde, Drumfanfare Jong Leven 
heeft de afgelopen weken niet stil gezeten, de voorbereidingen voor onze 
jaarlijkse vlooienmarkt zijn in volle gang.

Wijk 1. 08.30 - 09.30
Van Kemenadelaan, Jan de Vrieslaan, 
Geestakker, Lucas v.d. Schootlaan, van 
Waarsenburglaan, De Boontuin, De 
Haverkamp, De Schieven, Sellesakker, 
Heilig Kruisgildelaan, Dovenslaan, Jan 
v.d. Venhof.

Wijk 2.  09.00 - 10.30 
Laar (bebouwde kom), Steenbroeken, 
Mgr. Frenkenstraat, Dungensekant

Wijk 3. 10.00 - 11.00
Akkerstraat, Torenakker, Hagelkruis, 
Maerdonk, Mickersland

Wijk 4.  10.30 - 11.30 
De Daal, Bogerd, Huikert, Ter Mehr

Wijk 5.  11.00 - 12.00
Gerwenseweg (bebouwde kom), Heu-
vel, Kerkakkers, Ruiterweg, Huyakker, 
Wout v.d. Waterlaan, Jan Dekkerslaan, 
Leonard Donkerslaan, Willem Schut-
slaan, Moorvensedijk. 

Wij raden u aan om uiterlijk een half 
uur na het eerste tijdstip dat vermeld 
staat bij uw wijk, geen spullen meer aan 
de straat te zetten, de kans bestaat dat 
wij dan niet meer in uw straat komen. 
Voor meer info en vragen kunt u mailen 
naar info@drumfanfarejongleven.nl.

 

De Gerwense vlooienmarkt wordt voor 
de 49e keer georganiseerd en wel op 
zondag 26 augustus a.s. van 10.00 - 
15.00 uur! Ook dit jaar is de markt gesi-
tueerd op het Heuvelplein te Gerwen. 
Behalve de vele verschillende tweede-
hands artikelen die worden aangebo-
den zijn er ook kraampjes met hapjes, 
drankjes en een loterij. Vanaf 11.00 
start de opbod waar de meest authen-
tieke en waardevolle spullen van de 
vlooienmarkt geveild worden. 
Kortom, deze markt biedt u vele mo-
gelijkheden en gezelligheid en de toe-
gang is uiteraard gratis. Kom ook ge-
zellig een heerlijk dagje ‘rommelen’ op 
de enige echte Gerwense vlooien-
markt.

De markt wordt georganiseerd door 
leden en vrijwilligers van Drumfanfare 
Jong Leven, de opbrengt van deze 
markt zal volledig ten goede komen 
aan deze actieve, Gerwense muziek-
vereniging. 

Heb je nog verkoopbare spullen staan? 
Op zaterdag 25 augustus komen we 
vanaf 08.30 uur in de bebouwde kom 
van Gerwen langs om deze op te halen! 
Onderstaand het ophaalschema zodat 
u er voor kunt zorgen dat de spullen 
tijdig aan de straat staan.

Touwtrekken over water: 
DOEN! 
Op zondag 19 augustus 2018 organiseert DOEN! KPJ Nederwetten: touw-
trekken over water. De wedstrijden zullen om 10.30 uur van start gaan, bij 
de Oude Toren/Hoekstraat in Nederwetten. 

hamburger en een leuk muziekje ge-
zellig na te kletsen. Iedereen is van 
harte welkom om dit spektakel bij te 
wonen! De toegang is gratis. 

Nog leuker dan komen kijken, is mee-
doen. Wil je meedoen? Geef je dan snel 
op! Touwtrekteams kunnen zich tot en 
met vrijdag 17 augustus inschrijven via 
info@doennederwetten.nl Een touw-
trekteam bestaat uit 6 touwtrekkers en 
1 coach. Touwtrekverenigingen zijn 
uitgesloten van deelname. Inschrijven 
kan in de volgende categorieën: dames, 
heren en jeugd tot 16 jaar. 

Meer informatie is ook te vinden op: 
www.doennederwetten.nl of stuur een 
mailtje naar info@doennederwetten.nl

Na een aantal voorrondes met touw-
trekwedstrijden over het water, moet 
het verliezende team aan het einde van 
de plaatsingswedstrijd in het water! 
Wie zal er dit jaar met de wisselbeker 
naar huis gaan? Na afloop van de wed-
strijden zullen de prijzen op het touw-
trekterrein uitgereikt worden. Daarna 
is er nog gelegenheid om, op het ter-
rein, met een koel drankje, een lekkere 

Schoonmaakactie
Begin augustus is Toon Biemans bezig 
geweest om de Sonseweg vanaf de hoge 
brug in Lieshout tot aan de Mosbulten 
bij Olen (gem. Nuenen) afvalvrij te ma-
ken. Resultaat: 14 grote vuilniszakken 
afval zoals blikjes, plastic, papier en glas.

Radio Kontakt in laarbeek
Toon is geïnterviewd door Radio 
Kontakt Laarbeek. Het stuk is uitge-
zonden op dinsdag 7 augustus om 
17.05 uur, je kunt het interview nog 
terugluisteren bij uitzending gemist 
via www.kontaktfm.nl/24-kontakt/
radio-gemist/2773-dag-7.

 

 KBO Lieshout  
tafelt samen
Samen Uit Eten
Een van de eerste activiteiten van KBO 
Lieshout in het nieuwe seizoen is het 
Samen Uit Eten. Woensdag 22 augus-
tus gaan de Lieshoutse senioren samen 
dineren in de Kokse Hoeve in Gemert. 
Er wacht een speciaal 3-gangen KBO-
menu voor een speciale prijs. De Lies-
houtse gasten zijn vanaf 18.00 uur wel-
kom.

Inloop
Samen Uit Eten is een van de gezellige 
activiteiten van KBO Lieshout. Maar 
er is veel meer. U kunt iedere week 
meedoen met veel activiteiten zoals 
sjoelen, kienen, kaarten, zingen, 
zwemmen, jeu de boules, beweegtuin. 
Te veel om op te noemen. En wat dacht 
u van samen een boek bespreken in 
onze leesclub, of genieten van de lezin-
gen kunstgeschiedenis? KBO Lieshout 
organiseert door het jaar heen veel ex-
cursies, dagreisjes en enkele meer-
daagse reizen. In september start weer 
de filmcyclus, die met de andere KBO’s 
uit Laarbeek en Vierbinden georgani-
seerd wordt. Waarom zou u niet mee-
doen? Loop eens binnen bij de Inloop 
in het Dorpshuis. Iedere dinsdagoch-
tend van tien uur tot half twaalf. Maak 
kennis met een dynamische senioren-
vereniging. 

Het verhaal over eerlijk omschakelen
 Wie wil er geen comfortabel, energiezuinig huis? Maar hoe krijg je dat voor el-
kaar als je geen geld hebt voor zonnepanelen, een warmtepomp en isolatie? Of 
als je huisbaas niet wil? Die vraag houdt steeds meer mensen bezig. Of denk aan 
biologisch eten. Je wil misschien wel alles duurzaam kopen, maar met een ge-
woon inkomen is dat een � inke uitdaging. Daar wil Milieudefensie iets aan doen.

Wij willen groene alternatieven bereik-
baar maken voor iedereen. Dat kan best:
• als vervuilende bedrijven ook gaan 

meebetalen aan het oplossen van 
klimaatverandering;

• als de overheid vervuiling en verspil-
ling duurder maakt en schoon en ge-
zond juist goedkoper;

• en als we zorgen dat iedereen be-
trokken wordt, want we moeten het 
samen doen.

Eerlijk omschakelen is de oplossing
Nederland kent twee prachtige princi-
pes: de vervuiler betaalt, en de sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten. Die 
principes zijn zo mooi, omdat ze eerlijk 
zijn. De werkelijkheid is minder mooi.
Grote vervuilende bedrijven betalen 
nu heel weinig om klimaatverandering 
te stoppen. Gewone Nederlanders 
draaien voor de kosten op. En mensen 
met lagere inkomens naar verhouding 
het meest. Er zijn wel subsidies om je 
huis duurzaam te maken, maar daar 
heb je niets aan als je zelf geen geld 
hebt. Dat vinden wij niet eerlijk. 
Met jouw hulp gaan we dat verande-
ren. Omdat we iedereen nodig hebben 
om de opwarming van de aarde te 
stoppen. En omdat het eerlijker is als 
iedereen straks een energiezuinig huis 
heeft en gezond en biologisch eten kan 
betalen. Wij noemen dat eerlijk om-
schakelen.

Samen stoppen 
we klimaatverandering
Het klimaat is niet links of rechts. Het 
gaat ons allemaal aan. Als we onze kin-
deren en kleinkinderen geen onleefbare 
wereld willen nalaten, moeten we nu in 
actie komen. We hebben iedereen no-
dig. Ook daarom moeten we de kosten 
eerlijk delen. Tussen arm en rijk. En tus-
sen burgers, bedrijven en de overheid. 
Klimaatverandering stoppen we samen. 
Daar worden we allemaal beter van. On-
ze omgeving wordt schoner en gezon-
der, en wijzelf ook. En groene banen zor-
gen voor nieuwe werkgelegenheid. La-
ten we daarom samen aan de slag gaan 
en zorgen dat iedereen mee kan doen. 
Samen ruimen we obstakels op en ma-
ken we Nederland duurzaam en eerlijk.
Veel van de vervuiling die wij Neder-
landers veroorzaken zien we niet. Bij-
na alles wat wij in de winkel kopen, 
wordt namelijk ergens anders ge-
maakt. Vaak ten koste van de mensen 
die daar wonen en werken, en ten kos-
te van het klimaat.
Denk maar aan palmolie. Dat zit in bij-
na alles: koekjes, pindakaas en zelfs in 
diesel. Maar om palmolieplantages aan 
te leggen worden de laatste regenwou-
den van Indonesië gekapt. Daardoor 
worden de mensen die er wonen en 
werken, en ervan afhankelijk zijn zwaar 
getroffen. Eerlijk omschakelen bete-
kent ook dat we daarmee stoppen.

Je leest er meer over bij onze campag-
ne Red het regenwoud.

Naar een eerlijk klimaatakkoord
Voor de zomer van 2018 wil het kabi-
net een nieuw klimaatakkoord afspre-
ken met bedrijven, milieuorganisaties 
en andere belanghebbenden. Dit ak-
koord wordt de opvolger van het ener-
gieakkoord uit 2013. Milieudefensie 
gaat ervoor zorgen dat dit akkoord ook 
eerlijk wordt. De afspraken worden 
vastgelegd in een klimaatwet. Wist je 
dat Milieudefensie al in 2008 campag-
ne voerde voor een klimaatwet?

Zij willen ook meedoen
“Ik zou graag in mijn appartement mijn ener-
gie- en warmtevoorzieningen duurzamer wil-
len maken. Maar de groene opties zijn meestal 
duurder en minder comfortabel. De opties zijn 
beperkt en het kost veel tijd en moeite om het 
allemaal uit te zoeken. Voor zonnepanelen 
moet ik toestemming hebben van de VVE. Ik 
zou meer opties willen hebben tussen stan-
daard en volledig groen. En ik zou erg gehol-
pen zijn met betere informatievoorzieningen 
en helderdere subsidieregelingen.”
Barış Kibrit (28) - ingenieur uit Amsterdam
 
“Ik leef al mijn hele leven groen: ik heb zonne-
panelen, koop biogroenten direct van de boer 
en scheid mijn afval zoveel mogelijk. Nu zou ik 
heel graag van het gas af willen, maar ik strui-
kel daarbij over vage informatie. Wat kan wel 
en niet in mijn jaren ‘30-huis? Goede info over 
subsidie, prijzen en mogelijkheden, daar ont-
breekt het aan. En met mijn pensioen en AOW 
is het wel even sparen voor ik de bedragen bij 
elkaar heb.”
Anuschka Alblas (70) - gepensioneerd

Bron: Milieudefensie
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Meld je aan als kranten/folderbezorger en.....

• Ben je 13 jaar of ouder
• Verdien je eigen geld
• Bezorgen op: 
 woensdagmiddag en/of donderdag

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

Zin in een bijbaantje!

Rond de Linde is op zoek naar bezorgers in:

PERDIRECT

NUENEN OOST

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk! 
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

GARANTIEBEDRIJF

Europalaan 2 | 5674 CA Nuenen
040-2831774 | www.wildenberg.nl

Voor al uw
autoschades

Alle merken

ALLE 

VERZEKERINGS-

MAATSCHAPPIJEN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

PUZZELHOEKWeek 33

Horizontaal: 1 zeurderig kind 4 roofvogel 6 longkwaal 9 liefdesgod 11 echtgenoot 
13 karakter 16 wapen 18 bereide huid 21 plaats in Frankrijk 23 wapen 25 rivier in Frankrijk 
26 deel van de week 27 drukkende lasten 28 tot en met 29 en andere 31 heden 32 notabene 
33 aartsbisschop 34 arena 35 persoonlijk voornaamwoord 36 eerwaarde heer 38 voorbij 
39 buiten dienst 40 persoonlijk voornaamwoord 41 staat in Amerika 43 baal 44 oefenstuk 
47 fototoestel 49 mythologische figuur 50 voorteken 51 dancing 54 kroonappel 55 titel 
5757 rivier in Duitsland 59 tamelijk 60 heftig 61 geestelijke

Verticaal: Verticaal: 11 wending 2wending 2 naar beneden 3 de oudste 4 Amerika 5 watering 6 als gast 
7 ontvangkamer 8ontvangkamer 8 slagader 10 plaats in Noord-Brabant 12 sprookjesfiguur 
14 Europese hoofdstad 15Europese hoofdstad 15 gordel 17 vogel 19 roemen 20 respectvol 22 brompot 
24 bedevaartplaats 30bedevaartplaats 30 behoeftig 31behoeftig 31 snavel 37 schaakstuk 40 Europees gebergte 
41 heiligenbeeld 42 kleurmiddel 45kleurmiddel 45 driekroon 46 scheikundige verbinding 
48 gravin van Holland 49 deel van een naald 52deel van een naald 52 Internationaal Monetair Fonds 
53 kleine ruimte 56 reeds 58 Europees ParlementEuropees Parlement

U S A N C E M O L E S T
N T I E R C K A L M L
A C E S U B L I E M A A I
F L I R T A A N A P A R T
T E L E B R I T S A K T E
A M K I L O M E T E R I R

E N E I M G O A L S
R N N E T E L R O O S T L
E T R E S T A A F O L I E
P I A N O E T A K L E E D
E E K L O R E L E I S K I
L E L I M I R E I S G

C L I M A X P A L L E T

7 2 1 5 3 9 6 8 4
8 9 4 2 6 1 3 7 5
3 5 6 8 4 7 9 1 2
1 8 2 4 7 3 5 9 6
4 7 9 6 5 2 1 3 8
6 3 5 9 1 8 2 4 7
5 1 3 7 8 6 4 2 9
9 4 8 1 2 5 7 6 3
2 6 7 3 9 4 8 5 1

Oplossingen wk 32
W U A D G N I N O H E R N I A

K G N K E R N D E L I N G I P

G A A L N E E V P G P R I O R

A L P A C A E R G L A R V E E

I A A I R C O R E I E W E G V

N P L S K V O M W A N T S G E

S P A I W E M U M M U S I E I

E E D C N O T A X U S S L T L

C L N B H K L A H C S R A A M

T A A L P N O O F O M M A R G

K K G S I U R K R E D I U Z I

H L E Z Z U P T S R E K E Z P

D N O V A S L E E N O S R E P

T C O M M O D E I T N E T T A

S C R U P U L E U S C E N E H

K N I P P E R L I C H TK N I P P E R L I C H T

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AAIEN
ABDIS
ADRES
CASCO
CESUUR
CHAOS
CHAPLIN
CRASH
DIVERS
EIWIT
EPIDEMISCH
EREBOOG
ERVEN
GASLEVERANTIE
GENIEGENIE
HAZELNOOTHAZELNOOT
HYENAHYENA
JAGERJAGER
KROONKROON
LIBELLELIBELLE
LOKETLOKET
MENTORMENTOR
NAJAARSWEERNAJAARSWEER
OEUVRE
ONHEIL
PASTA
PATRONAAT
PLECHTIG
PRIMER
PURSER
REKENING
STEPPE
TANKINHOUD
TOCHTGAT
TRUST
UITVLIEGEN
VANAF
VREDESTICHTER
VURIG
WAARDE
WASEM
WILDEBEEST

S R E V I D U O H N I K N A T
L E E P I D E M I S C H A O S
G G A E I N E G E I L V T I U
A A V R E D E S T I C H T E R
S J R V V V H A Z E L N O O T
L E O E A U N B E P P E T S O
E T L N S E R D A R D N E C C
V R A L H R T I W I E E S G H
E F V A E E U S G M B A E N T
R D I U N B I P L E C H T I G
A U R W E O I L D R H Y E N A
N A U A G O R L E S L O K E T
T N I S A G I T A N O O R K S
I A R E E W S R A A J A N E A
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WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN NUENEN 
Los de woordzoekerwoordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus:  per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58

59 60 61

6 8 4
4 9 6 2

1
1 4 9 7

5 2 8 4
9 4 6 5

8
3 4 5 1

5 2 7

Sudoku

week 31, Dhr. A. van der Putten, Nuenen.

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a     Nuenen     040 7440270

Traditional American Charcoal BBQ style

House of the perfect

Steaks
Runderhaas - Bavette - Ribeye - Burgers

Onze biefstuk gerechten zijn vanaf 
150 gram (Ladysize) te bestellen tot 500 gram voor 

de echte biefstukliefhebbers.

Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,  
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.

Kunt u nooit kiezen? Dan hebben we ook de Park-
street Experience: een onbeperkte proeverij van 

onze kleine gerechtjes.

Al onze gerechten zijn Homemade!

Zwangerschap na obesitaschirurgie 
vraagt om speciale zorg

Maagverkleinende chirurgie is bewezen effec-
tief voor blijvend gewichtsverlies. Dit heeft al 
gauw een gunstig effect op de vruchtbaarheid. 
Het zijn dan ook steeds vaker jonge vrouwen 
met een kinderwens die een dergelijke ingreep 
ondergaan.
 
Gezamenlijke behandeling
De specialisten van MMC benadrukken het 
belang van een multidisciplinaire behandeling 
gedurende de zwangerschap bij deze patiënt-
groep. Gynaecoloog Judith van Laar: “Bij buik-
pijn dient er bij deze patiëntengroep naast gy-
naecologische en verloskundige problemen 
ook gedacht te worden aan problemen gerela-

teerd aan de gastric bypass. Deze complicaties 
kunnen namelijk leiden tot grote risico’s voor 
moeder en kind.” Vroege diagnostiek en be-
handeling door een team bestaande uit een ba-
riatrisch chirurg, gynaecoloog, neonatoloog 
zijn dan ook van levensbelang. Gezamenlijk 
dragen zij zorg voor de moeder en het ongebo-
ren kind en in het geval van vroeggeboorte 
eventuele behandeling op de Neonatale Inten-
sive Care Unit (NICU).
 
Operatie tijdens zwangerschap
Bij zwangerschap na obesitaschirurgie is er 
namelijk een kans op het ontstaan van compli-
caties. “De gewijzigde anatomie in de buik in 

Bij zwangerschap na maagverkleinende chirurgie kunnen complicaties ontstaan waarvoor 
een extra operatie nodig is. Deze problemen worden veroorzaakt door druk in de buik van-
wege de groeiende foetus en de dunne darm die plaatsmaakt voor de baarmoeder. Behan-
deling in een centrum met expertise op dit gebied is van groot belang, stellen chirurgen en 
gynaecologen van Máxima Medisch Centrum (MMC).
 

combinatie met veranderingen in het lichaam 
door de zwangerschap kunnen verdraaiingen 
van de darm, galstenen en bij de baby groei-
vertraging veroorzaken”, vertelt chirurg Wou-
ter Leclercq. Een operatieve behandeling met 
bijbehorende risico’s kan dan nodig zijn. Zulke 
operaties worden zoveel mogelijk uitgesteld, 
maar dat kan niet altijd: “Niet elke operatie 
kan wachten tot na de bevalling. We houden 
bij de afweging rekening met de termijn van de 
zwangerschap en de noodzaak van de behan-
deling. Overleg met alle betrokken specialis-
ten is dan belangrijk.”
 
Gespecialiseerd centrum
MMC is het enige ziekenhuis in Nederland 
met expertise op het gebied van zowel obesita-
schirurgie als extreme vroeggeboorte. Volgens 
Leclercq betekent dat niet dat iedere zwangere 
met een maagverkleining hier gezien moet 
worden, tenzij het misgaat: “Het is van belang 
om deze groep zwangeren onder controle van 
een gynaecoloog te houden, het liefst in een 
centrum met ervaring met bariatrische chirur-
gie. Bij vermoeden op complicaties kan er 
overlegd worden, of doorgestuurd worden 
naar MMC.” De bevindingen van het team 
worden deze week gepubliceerd in het Neder-
lands Tijdschrift voor Geneeskunde.  
www.mmc.nl

Jort: nieuwe inwoner in onze gemeente
Aan de Beekstraat is Jort geboren. Leuke geboorteborden maken dit bekend. Jort heeft 
blijkbaar al veel vriendjes want hun namen staan ook in de voortuin. Pro� ciat Jort en  wel-
kom in onze gemeente!
Hebt u ook een opvallende aankondiging in de voortuin staan of een ‘geboortekaartje’ 
op de raam, schiet dan een plaatje en mail de foto met toelichting naar de redactie. Of 
ziet u een opvallende geboorteaankondiging, geef het door aan de redactie: redactie@
ronddelinde.nl. Via dit 60-jarige weekblad laten we het ook aan onze lezers weten. 

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortiment

TUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

Laat Nuenen  
het weten.....

Al uw verenigingsnieuws, 
zakelijk nieuws en al het nieuws 

wat u vindt dat Nuenen moet 
weten. Plaats GRATIS 

uw redactioneel artikel.
redactie@ronddelinde.nl
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100  
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES / ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden en 
Caroline van Nes.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

© 2018 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.”

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders.  
www.ronddelinde.nl

Volg ons ook op:

Persoonlijke 
uitvaartverzorging
Leon en Hans Raaijmakers

Tel. 040-7808000
www.hansraaijmakers.nl

In de bus: de 
Brabantsedagkrant  
Deze  week verschijnt in een oplage 
van maar liefst 95.000 stuks de Bra-
bantsedagkrant 2018.

In de krant op tabloidformaat staan al-
le ins en outs van de 61ste Bra-
bantsedag op zondag 26 augustus in 
Heeze: van de 16 wagenbouwersgroe-
pen en het verhaal in hun huizenhoge, 
rollende theatercreaties tot de moge-
lijkmakers, en van alle muzikale en 
theatrale optredens tot de ambassa-
deurs en heel veel praktische informa-
tie over de grootste theaterparade van 
het jaar.
De krant wordt in week 33 huis aan 
huis verspreid in:
Heeze, Leende, Sterksel, Geldrop, 
Mierlo, Valkenswaard, Dommelen, 
Borkel en Schaft, Someren, Someren 
Eind, Someren Heide, Asten, Ommel, 
Maarheeze, Soerendonk, Gastel, Bu-
del, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, 
Nuenen (5672 en 5673), Gerwen, Ne-
derwetten, Waalre, Aalst, Veldhoven, 
Riethoven, Westerhoven, Bergeijk en 
Luyksgestel.Luyksgestel.

Kritiek op de World Dog S how
De World Dog Show eert het fokken van honden om overdreven eigenschap-
pen te hebben die de natuur nooit heeft bedoeld. Evenals de verkoop van 
puppy's in een tijd dat veel honden in nood in dierenasielen wachten door 
een gebrek aan goede thuisplekken. 

Native English speaker?    
Be our guest!
De diverse Engelse conversatiegroepen voor gevorderden bij Hobbycentrum 
de Dorpswerkplaats komen wekelijks bij elkaar om samen (uitsluitend) in het 
Engels te praten, te discussiëren, elkaar van alles te vertellen. Dit gebeurt on-
der de hoede van een begeleider en dat loopt prima. Spelenderwijs worden 
er zo nieuwe dingen geleerd in een gezellige sfeer. Een taal leer je immers het 
beste door praten, praten en praten!
er zo nieuwe dingen geleerd in een gezellige sfeer. Een taal leer je immers het 

Week tegen eenzaamheid

Informatiebijeenkomst 
Eenzaamheid, nader beschouwd 
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Iedereen kan 
met eenzaamheid te maken krijgen. Bij zichzelf of bij een ander. Wat is een-
zaamheid, hoe ontstaat het, wat kun je er aan doen? Op deze en veel meer 
vragen rond het thema eenzaamheid gaan we in op de bijeenkomst Een-
zaamheid, nader beschouwd.

Deze bijeenkomst is geschikt voor vrij-
willigers, mantelzorgers en alle andere 
inwoners van Nuenen c.a. die te ma-
ken hebben of kunnen krijgen met 
eenzaamheid in hun omgeving. Deze 
thema-avond wordt georganiseerd 
door steunpunt vrijwilligerswerk van 
de LEVgroep i.s.m. Coalitie Erbij.
Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u mailen of bellen naar Ismene 
Borger, ismene.borger@levgroep.nl, 
tel. 06-43119415.

Informatiebijeenkomst vindt plaats op:
Donderdag 27 september 19.30 - 21.30 
uur in de Goudvink (Goudvinkhof 12a 
in Nuenen).

Programma:
-19.30 uur Ontvangst met koffie en 
thee, 
-Welkomstwoord.
-19.45 uur. Voorlichting door me-
vrouw Mieke Mes van Coalitie Erbi.
-20.30 uur. Korte pauze 
-20.45 uur. Vervolg Voorlichting.
-21.30 uur. Afsluiting 
Dus: kom erbij en leer en praat samen 
over eenzaamheid!

vragen rond het thema eenzaamheid gaan we in op de bijeenkomst Een-

Ja het plein moet schoon zijn
Het liefst steriel, zodat, als ons kiloknaller stukje vlees tijdens de jaarlijkse BBQ op de grond 
valt, we deze kunnen oprapen en opeten.
Geen ruimte voor dieren meer in onze maatschappij.
Als de vogels in de hitte creperen van de dorst en honger omdat de pieren 3 meter onder de 
grond zitten, mogen we ze geen brood gooien op onze schone pleintapijt, want dan kun-
nen er ratten komen.
In overdaad worden er bakken met bloemen opgehangen zodat we ons in de natuur kun-
nen wanen, deze worden met schaarste aan water iedere dag bewaterd.
Alles moet wijken voor het comfort van de mens.
Als er een plaag is op deze aarde, dan is het de mens wel, die zitten overal, ook in het ‘leef-
gebied’ van de dieren en planten en bomen. Op zondag moeten we ontspannen en de 
bossen in, een grote inbreuk op de privacy van de dieren, planten en bomen daar, maar 
dat mogen wij want wij regeren de aarde.
We maken er met zijn alle een zootje van, maar het plein is schoon!

C. Lindhout, Raessenshof 15

De wethouder en Krokodillentranen
In het ED van 26 juli jl. lees ik dat B&W en dus de raad van Nuenen, de Dorpswerkplaats 
buiten het subsidiesysteem hebben gezet. Als burger, lid van de DWP, kan ik geen enkel 
steekhoudend argument verzinnen op basis waarvan de DWP buiten het subsidiesysteem 
gezet zou moeten worden.
Het argument van wethouder Pernot dat hij de erfpachtovereenkomst voor de DWP zo 
goedkoop mogelijk maakte en dus de DWP niet meer voor subsidie in aanmerking hoeft te 
komen is volstrekt oneigenlijk. Van A tot Z was ik, als lid van de desbetreffende erfpacht-
commissie, bij het proces van het tot stand komen van de erfpachtovereenkomst betrok-
ken. Voor de gemeente en de DWP lees, de Nuenense samenleving, kwam er, na lang on-
derhandelen, een acceptabele overeenkomst uit. Die overigens voor de DWP nóg goedko-
per had kunnen zijn. Let wel, alle mogelijke risico’s, verbonden aan die overeenkomst zijn 
voor de DWP.
De erfpachtovereenkomst sluiten was éénmalig proces.
Jammer is, dat wethouder Pernot protest van het bestuur van de DWP af doet met ‘geen 
reden voor krokodillentranen‘. Dit betekent n.l. geen reden voor tranen van  gehuichelde 
smart of geveinsd berouw!
Gegeven het voornoemd beleid moeten b.v. de bewoners van het, straks, verbouwde 
klooster scherp blijven.
Verder zou het de Nuenense burger goed doen als jaarlijks élke gegeven subsidie toege-
licht zou worden in bladen als Rond de Linde en De Nuenense Krant.

Wim Metsemakers, Prunuslaan 5, Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Mopsen met absurd geplette gezich-
ten, teckels met poten die niet in ver-
houding zijn met hun lichaam en bul-
doggen wiens hoofd zo groot is dat ze 
alleen via een keizersnede kunnen 
worden geboren, om maar een paar 
voorbeelden te noemen. Iedereen die 
oprecht om honden geeft, moet dit 
soort moderne freakshows die honden 
als boetseerklei beschouwen in plaats 
van als de complexe individuen die ze 
in werkelijkheid zijn, vermijden. En wij 

raden diegenen die een hond in hun 
huis willen verwelkomen aan om een 
plaatselijk dierenasiel te bezoeken. Het 
zal er bomvol zitten met lieve en zeer 
adopteerbare honden die wanhopig op 
zoek zijn naar gezelschap - of beter 
nog, een thuis en een familie, de enige 
prijs waar een hond echt om geeft.

Artikel is aangeleverd door:
Debra Wolford, woordvoerder, 
PETA Nederland

Maar deze conversatiebijeenkomsten 
kunnen nóg gezelliger worden als er af 
en toe iemand ‘van buiten ’ langs komt 
die aan zo'n bijeenkomst een eigen in-
vulling kan geven. Met een verhaal of 
een presentatie, gevolgd door een dis-
cussie of conversatie in het Engels. 
Maar gewoon een praatje komen ma-
ken kan uiteraard ook. Want ook daar 
steken onze deelnemers iets van op.
Het Nuenense hobbycentrum is daar-
om op zoek naar een of meerdere men-
sen in Nuenen of omgeving die Engels 
als moedertaal hebben, native speakers 
dus. Bent u (m/v) dat misschien? Laat 
het ons weten, we verwelkomen u graag 
als gast! Eenmalig. Of misschien wel va-
ker, wie weet? In goed overleg met u or-
ganiseren we graag een speciale con-
versatiebijeenkomst, waarbij u onze 
gast bent. Samen met u vullen we een 
deel van de dinsdag- of donderdagmid-
dagbijeenkomst in, waarbij u dus een 
Engelse conversatiegroep met de bege-

leider gaat ontmoeten. Op een moment 
dat het u uitkomt. Please, be our guest! 

Voor vragen of meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ger van de Ven, 
tel. (040) 2833890
Vrije plaatsen Engelse conversatie-
groepen: Beginners: op de dinsdag-
avond groep is er momenteel nog 
plaats voor 4 deelnemers.
Gevorderden: op dinsdagmiddag is er 
nog 1 plaats vrij. Op donderdagmiddag 
zijn er nog 6 plaatsen vrij.
Om deel te nemen dient u zich in te 
schrijven als deelnemer van Hobby-
centrum de Dorpswerkplaats. De kos-
ten bedragen € 100 per jaar, in 2 ter-
mijnen te voldoen.
Voor alle info over onze activiteiten zie 
site www.dorpswerkplaatsnuenen.nl

Nederlandse taalles in de Bibliotheek
Elke donderdagmorgen is er de Nederlandse taalles. NT2. Het is voor vrou-
wen uit het buitenland, die Nederlands willen leren of verbeteren. Dus: in-
burgeraars, partners van Nederlandse mannen, vrouwen die hier wonen, 
omdat hun mannen hier werken, zijn allemaal welkom.

Het doel is om elkaar te ontmoeten en 
te leren hoe het hier in de maatschap-
pij gaat. We lezen, luisteren, schrijven, 
maar vooral spreken vinden we be-
langrijk. U bent welkom, welk niveau 
van de taal u ook heeft. We zijn met 
vier docenten en kunnen dus groepjes 
maken op niveau.
Tijdens de schoolvakanties zijn wij ook 
vrij.

We beginnen weer op 23 augustus 
2018.  U bent van harte welkom van 
09.30 uur tot 11.30 uur in: De biblio-
theek. Adres: Jonkheer Hugo van Ber-
ckellaan 18, 5671 CH Nuenen. Naast 
het gemeentehuis, tegenover Dorps-
boerderij Weverkenshof.

Namens de docenten, Nel Haisma, 
040-2834363, c.haisma@onsnet.nu 

Young Brainport Summer School   
trekt internationaal talent naar regio
De internationalisering van Brainport Eindhoven krijgt in de week van 11 tot en 
met 18 augustus een extra impuls tijdens de 3e editie van de Young Brainport 
Summer School (YBSS). Veertig begaafde jongeren uit 22 verschillende landen 
(wereldwijd) worden tijdens deze leerzame zomerweek ondergedompeld in al-
le innovatieve bedrijvigheid en cultuur van de stad en regio. Het doel van de 
week is om deze toptalenten een ‘life-changing experience’ te geven zodat zij 
als gemotiveerde ambassadeurs verbonden blijven met Brainport Eindhoven. 

Tijdens de YBSS wordt de al aanwezige 
passie voor wetenschap en techniek bij 
de deelnemende talenten (15 tot 18 jaar) 
extra aangemoedigd door kennismaking 
met verschillende innovaties, onder-
wijs- en kennisinstellingen, labs en be-
drijven die de regio kenmerken. Gere-
nommeerde professoren en vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven en 
kennisinstellingen nemen de jongeren 
mee in de wereld van nieuwe technolo-
gieën. Ze ervaren bijzondere demo’s, 
markante bedrijfsbezoeken en uitdagen-
de opdrachten. Daarnaast bevat het pro-
gramma opmerkelijke sociale activitei-
ten om de stad en regio beter te leren 
kennen. Een geslaagde combinatie, zo 
blijkt uit de reactie van een van de deel-
nemers van vorig jaar, Palak Jain (Indi-
aas) uit Luxemburg: “It was a life-chan-
ging experience because I got to learn 
much more about physics and technolo-
gy, but also because I met so many like-
minded people from all over the world.”

Tijdens de YBSS leren de veertig getalen-
teerde jongeren niet alleen over de voor-
uitstrevende hightech maakindustrie en 
het bijzondere ecosysteem in Brainport 
Eindhoven, maar juist ook over de baan-
brekende ontwikkelingen die hier plaats-

vinden en hoe de regio zichzelf daarmee 
wereldwijd in de kijker speelt. “Zo be-
reikt de regio nieuwe aanwas die nodig is 
voor de toekomst”, aldus Yvonne van 
Hest, programmamanager van Brain-
port Development. “Door de krapte op 
de technologische arbeidsmarkt hebben 
veel bedrijven in Brainport Eindhoven 
nu al een tekort aan goed geschoold per-
soneel. Daarom ligt er een belangrijke 
opgave om een zo groot mogelijke ta-
lentpool te realiseren van studenten uit 
binnen- en buitenland. De YBSS is een 
van de manieren om die talentpool te 
vullen.” De voorgaande edities in 2016 en 
2017 waren een groot succes, volgens zo-
wel de deelnemende jongeren als bedrij-
ven en kennisinstellingen. Met een 
mooie promotie van de regio door alum-
ni van de YBSS als gevolg en met als doel 
om hen terug te halen naar de regio voor 
een studie en/of baan. 
Aan het eind van de week krijgen alle 
deelnemers een certificaat. Daarmee 
zwaait de derde lichting internationale 
ambassadeurs van Brainport Eindhoven 
af om hun ervaringen te delen met ande-
re potentiële toekomstige kenniswer-
kers. Kort daarop starten de voorberei-
dingen voor de vierde editie van de 
YBSS, die einde zomer 2019 plaatsvindt. 



Rond de Linde  Nr. 33 Donderdag 16 augustus 2018

 60 

 
 ACTIVITEITENAGENDA

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van ‘activiteitenagenda’

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas RU en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Zaterdag 18 augustus
13.30 uur Brandweerfestijn De Kievit

Speeltuin De Kievit, Nuenen

Zaterdag 18 augustus
Feestavond 15-jarig bestaan 

café De Stam Gerwen

Zondag 19 augustus 2018
10.00-23.30 uur 

KPJ Touwtrekken over water
weiland op de hoek Oude Torendreef 

en Hoekstraat in Nederwetten

Zondag 19 augustus
10.00-17.00 uur 

VAG techniek Ronde van Nuenen
route door centrum van Nuenen en start

en fi nish t.h.v. Park 1

Woensdag 22 augustus
19.30 lezing Houd Vast
Alzheimer Cafe Oirschot

Zaterdag 25 augustus
10.00 uur Fietsen voor Gambia (80 km) 

TourClub Nuenen
Kerkplein Nuenen

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus
10.00-17.00 uur 

Jaarlijkse grote boekenmarkt
De Weverkeshof

Zondag 26 augustus
10.00-15.00 uur Vlooienmarkt Gerwen

Drumfanfare Jong Leven
Heuvelplein Gerwen

Zondag 26 augustus
Brabantse Dag Heeze

Dinsdag 28 augustus
18.45 uur Strabrechtse Heideloop

Manege Meulendijks, 
Strabrechtse Heideweg 6, Heeze

Donderdag 30 augustus
10.15 uur Open lessen 

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong
Scarabee, Mantelmeeuwlaan 10, Nuenen

Vrijdag 31 augustus t/m 
zondag 2 september 

Harleyweekend 2018 H.D.C. Gerwin
 Huikert 35 Nuenen

Zondag 2 september
10.00-19.00 uur Ezeltjesdag

Terrein aan de Mulakkers (Jo Arts terrein)

Donderdag 6 september
14.00-16.00 uur Kienen

Jo van Dijkhof

Donderdag 6 september
17.00 uur ‘Eten wat de Pot schaft’

Jo van Dijkhof

Zondag 9 september
10.00-17.00 uur De Wettense zomermarkt

Hoekstraat te Nederwetten

 Vrijdag 7 t/m zondag 9 september
American Car Weekend 2018 

Backstage Chevyclub
Terrein Laco Strandbad Nuenen, 

Enodedreef 3 Nuenen

Donderdag 13 september
10.30 uur Cultuur Overdag

fi lm ‘Bridge of Spies’
Het Klooster

Zaterdag 15 en zondag 16 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt Scouting 

Panta Rhei
Pastoorsmast 12

Zaterdag 15 september
10.00-15.00 uur Open dag Seniorweb

Bibliotheek Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Zaterdag 15 september
13.00 uur Bridgen voor Gambia

Bridgeclub Common Sense Nuenen
Gemeenschapshuis Enode

Maandag 17 september
11.00-14.00 uur Modehuis Rovers

Jo van Dijkhof

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor het 
medeleven, alle kaarten, alle bloemen en alle mooie woorden, 

na het overlijden van 

Toon Smulders
Broers en zussen 

Mariaviering met lichtprocessie

De eerste Lourdesgrot
De grot werd gebouwd nadat de kerk 
in 1933 in gebruik was genomen. Op 
30 mei 1935 kon de Lourdesgrot wor-
den ingezegend.
Het geheel was ongeveer 10 meter 
hoog en 25 meter breed en opgetrok-
ken uit betonijzer, dat met een dunne 
laag beton was bezet. Het geheel, met 
de bijbehorende inventaris, was een zo 
getrouw mogelijke kopie van de grot 
van Lourdes. De grot bleek in die tijd 
een bijzonder religieus bouwwerk te 
zijn en er ontstond al snel een Maria-
devotie. De constructie van het bouw-
werk was echter niet stevig genoeg en 
de grot raakte geleidelijk aan in verval. 
Rond 1960 kwamen het bovenste ge-
deelte en het zijgedeelte naar beneden. 
In 1982 werd het restant van de grot 
geconserveerd. Dit bleek echter ook 
niet afdoende, want in augustus 1996 
stortte ook de rest in elkaar.
Het was op zich een wonder dat het 
Mariabeeld bij dit alles steeds gespaard 
bleef.

De herbouwde grot
Begin negentiger jaren kwamen er 
steeds weer geluiden uit de gemeen-
schap om iets met die vervallen grot te 
gaan doen. Er werden plannen ge-
maakt. Maar het zou nog enkele jaren 
duren voordat er een geschikt bouw-
plan was. Omdat het plan financieel te 

duur was om het uit te besteden, heb-
ben vele vrijwilligers samen deze klus 
geklaard. In 1997 is de herbouw van de 
nieuwe Lourdesgrot begonnen.
Sinds de inzegening van de nieuwe 
Lourdesgrot op 30 mei 1999 is de Ma-
riadevotie in Mariahout weer terug. 
Dagelijks komen vele mensen naar de 
grot om aan Maria een gunst vragen. 
Zoals uitkomst voor hun problemen, 
verlichting van hun zorgen en ziekten. 

Rondom de Lourdesgrot in Mariahout is ieder jaar op 15 augustus een spe-
ciale Mariaviering. De feestdag van Maria Tenhemelopneming wordt dan op 
een bijzondere manier gevierd met een lichtprocessie.

Ook komen mensen om hun dank-
baarheid met Maria te delen.
Maria heeft voor vele mensen nog 
steeds een grote betekenis.

Lichtprocessie
Op woensdag 15 augustus om 20.00 
uur was in de parochiekerk van Maria-
hout de bijzondere Mariaviering. Aan-
sluitend was er een lichtprocessie door 
het processiepark en een afsluitende 
plechtigheid bij de Lourdesgrot. Lec-
toren gingen in deze viering voor. Het 
OMase-koor zong bekende Marialie-
deren waarbij iedereen de gelegenheid 
kreeg om mee te zingen.

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 18 augustus 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar.
Zondag 19 augustus 09.30 uur: viering, 
Gregoriaans koor, voorganger: pastor 
J. Vossenaar. 

Misintenties 
Zaterdag 18 augustus 18.30 uur: Henk 
Rooswinkel.
Zondag 19 augustus 09.30 uur: Jan en 
Miet Dijstelbloem Knoops; Noud van 
Rooij en Marie van Rooij - van de Kam; 
Drika Saris (vanwege sterfdag); Henk 
Donath; Hendriecus en Petronella 
Klomp - Relou en Peter; Jo Jegerings; 
Marietje van Rooij - van Lith; Cees 
Meulendijks; Francien en Antoon van 
der Linden - Meulendijks; Lau Leen-
ders; Gijsberdina van Iersel - van 
Doornmalen.

Mededelingen
In onze parochie zijn getrouwd Dimphie 
Aarts en Patrick Garritsen. Wij wensen 
ze van harte proficiat en veel geluk!

In onze parochie zijn overleden Jos van 
Gastel, Papenvoortse Dijk 8 en Jan Bal, 
Groenvinkhof 22. Wij wensen de fami-

lies en vrienden veel troost en sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Vanaf maandag 20 augustus is het se-
cretariaat weer elke werkdag geopend 
van 09.00 tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 19 augustus 11.00 uur: viering, 
volkszang, voorganger de heer J. Haan.

Misintenties: 
Wilhelmus Hendriks en Antonia van 
Maasakkers; Sjef en Lena Saris - Swin-
kels.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 19 augustus 9.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger de heer J. Haan.
 
Misintenties
Piet Coolen; Jo Teunisse-Biemans; Sjef 
Versantvoort.
 
De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 19 augustus: Voorganger: mv. 
C. Manuputty. In de zomerperiode is 
er geen kindernevendienst, maar wel 
een opvang in de kerkzaal. De collecte 
is voor de Stichting Leergeld Nuenen. 
U wordt uitgenodigd om deze dienst 
met ons mee te vieren. Na afloop van 
de dienst is er ook deze zondag koffie 
en thee. Zoals altijd bent u op donder-
dag tussen 10.00 en 12.00 uur welkom 
in het Open Huis voor een kop koffie 
en ontmoeting met anderen. Voor 
meer informatie: zie onze website en 
op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de “Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus”, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 16 augustus. 17.30 uur Lof; 
18.30 uur H. Mis, H. Joachim, vader 
van de H. Maagd Maria, belijder.
Vrijdag 17 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Hyacinthus, belijder. 
Zaterdag 18 augustus. 08.30 uur H. Mis, 
Onze Lieve Vrouw op zaterdag; gedach-
tenis van H. Agapitus, martelaar. 
Zondag 19 augustus. Dertiende zon-
dag na Pinksteren. 08.30 uur gezongen 

Hoogmis. Welkom aan pater Matthias 
de Clercq.
Maandag 20 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Bernardus, abt en kerkleraar. 
Dinsdag 21 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Johanna Francisca Fremiot de 
Chantal, weduwe. 
Woensdag 22 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, Feest van het Onbevlekt Hart van 
Maria. 18.30 H. Mis, gedachtenis van 
H. Timotheus, Hippolytus en Symfori-
anus. 
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Be-
kijk Kerken in Peelland ook op Face-
book ('Kerken in Peelland') en op You-
Tube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').

Maand augustus
WSV-wandeling

Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur 
Parkeerplaats EMK Wettenseind te Nuenen

t/m 17 augustus
10.00-16.00 uur 

Kindervakantieweek Nuenen
sportpark De Lissevoort, Lissevoort 6

 Elke tweede zondag v.d. maand 
14.00-17.00 uur Ierse sessies

Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen

Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband 

Fysiotherapie Kwiek, 
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen

Elke dinsdag en woensdag
Di. 09.30-12.30. Woe. 19.30-21.30

Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick, 

Papenvoort 15A

T/m 26 augustus 
Zomerexpositie met zonnige sfeerbeelden 

bij Galerie Bonnard Berg 9 Nuenen

t/m oktober
Elke tweede woensdag en laatste zondag 

van de maand
 13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open

 Papenvoort Nuenen

 Zaterdag 18 augustus
10.00-12.00 uur Inloopochtend 

Stichting Kinderspeelzalen Nuenen
’t Dwersliggertje, ’t Kwetternest, 

Peuterhof & De Klompjes.

ShantyCafé   
in Café Ons Dorp
Op 21 oktober van 15.00-17.30 uur 
Tres Hombres Shanty Crew organi-
seert voor de tweede keer een Shanty 
Café in Nuenen.  De groepen zingen 
authentieke werkliederen over het le-
ven en werken aan boord van zeilende 
vracht-, vissers- en walvisschepen van 
1820 tot ca. 1920. Veelal a capella maar 
soms begeleid met trekzak, snaarin-
strument of trommel

Locatie:
Caf� Ons Dorp 
Parkstraat 1
5671 GD Nuenen
040 8428879
info@cafeonsdorp.nl

 
Organisatie: 
Tres Hombres Shanty Crew 
Tel: 0652065570 
treshombres.shanty@gmail.com 
treshombresshantycrew.com 

Crossjack 

Zingt werkliederen van de 
Zeematrozen op grote 
zeilende vrachtschepen van 
de 19. en 20. eeuw. 
Zo authentiek mogelijk 
gezongen in de 
oorspronkelijke taal en 
zonder instrumentale 
begeleiding.                      

Stowaway 

Het heeft een breed reportoire 
aan shanties, seasongs, 
worksongs en internationale 
folksongs. Ze zijn al eens 
het �Dutch Kingston Trio� 
genoemd. 

Chanting Lads 

Vanuit een improviserende 
stijl hebben zij zich 
ontwikkeld tot een groep met 
een eigen meerstemmige 
klank waarbij de 
instrumenten (accordeons, 
bodhran en cajon ) voor 
accenten zorgen.

Tres Hombres Shanty Crew organiseert voor de tweede keer een  Shanty Caf� in Nuenen.  
De groepen zingen authentieke werkliederen over het leven en werken aan boord van 

zeilende vracht, vissers en walvisschepen van 1820 tot ca. 1920. Veelal a capella maar soms 
begeleid met trekzak, snaarinstrument of trommel 

Chanting lads 
Dussen 

ShantyCaf� 21 Oktober 2018 

Tres Hombres Shanty Crew  
Nuenen 

CrossJack  
Oldenburg

Stowaway 
Appingedam

van 15:00 - 17:30uur - Toegang GRATIS 

Tres Hombres Shanty Crew is ambassadeur van het zeilend vrachtschip Tres Hombres.  http://fairtransport.eu/ships/tres-hombres/
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SPORT
Programma
VOETBAL
RKGSV GERWEN
 Zaterdag 18 augustus
RKGSV 1 - SV Brandevoort 1  . . . 18.30
Dinsdag 21 augustus
Sparta’25 2 - RKGSV 1  . . . . . . . . . 20.15

Organisatie: Wielervereniging TML-Dommelstreek uit Geldrop

47ste VAG Techniek 
Wielerronde van Nuenen
Nederland beleeft hoogtijdagen voor de wielersport. We doen weer mee op 
het hoogste podium met namen als Tom Dumoulin, Dylan Groenewegen, 
Bauke Mollema, Wout Poels en onze eigen Nuenense trots Steven Kruijswijk. 
Steven is met wielrennen begonnen bij het huidige TML-Dommelstreek en 
reed natuurlijk mee met de koersen die zijn vereniging organiseerde.
 

Bridgen voor Gambia
Bridgeclub Common Sense Nuenen organiseert een bridgedrive ten bate 
van het Farafenni General Hospital in Gambia. Het evenement vindt plaats 
op zaterdag 15 september aanstaande in Gemeenschapshuis Enode, Eeuw 
Driessestraat 1 in Nuenen. 

flyer expeditie afrika.pdf   1   23-04-18   17:27

Atwerpen - Banjul Challenge 2018

Een ambulance voor Gambia
Wij vertrekken op 6 oktober vanuit Antwerpen en rijden als vrijwilligers van 
de stichting ‘Helping Hands’, geheel belangeloos over land naar Farafenni in 
Gambia. Een uitdagende, avontuurlijke reis van ca. 7500 km door 8 landen. 
In Farafenni schenken wij de ambulance aan het General Hospital. Alle reis-
kosten nemen wij als team voor eigen rekening. 

In Gambia heerst bittere armoede. 
Ruim 61% van de bevolking leeft on-
der de armoedegrens van $ 1,25 per 
dag. Ook de gezondheidszorg staat er 
op een laag pijl. De gemiddelde le-
vensverwachting is er slechts 53 jaar. 
Nog geen 3% van de bevolking is ou-
der dan 65 jaar. De babysterfte is er 

onnodig hoog door gebrek aan kennis 
en de juiste hulpmiddelen. 

Daarom nemen wij in de ambulance 
hulpgoederen mee en zamelen wij 
geld in om het ziekenhuis financieel te 
ondersteunen. Deze inzamelingen 
staan onder controle en beheer van 
notaris Fokkema in Nuenen. Wilt u 
ook bijdragen om de gezondheidszorg 
daar te verbeteren dan kunt u uw gift 
deponeren in ons collectekistje. U 
kunt ook een bedrag overmaken op 
rekening NL36 RABO 0148 2337 40 
t.n.v. Derdengelden Notaris Fokkema, 
onder vermelding van Hospital Fara-
fenni. 

Een kleine bijdrage maakt een groot 
verschil!

Wij, en vooral het personeel en de pa-
tiënten in het ziekenhuis, zijn u daar-
voor heel dankbaar.

Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.antwerpenbanjul.
com of mail naar a.vandemolengraft@
onsnet.nu of p.linders@onsnet.nu

47ste VAG Techniek Wielerronde 
van Nuenen 
Op zondag 19 augustus is het weer zo-
ver en organiseert Wielervereniging 
TML-Dommelstreek de VAG Tech-
niek ronde van Nuenen. Kom kijken en 
ontdek de nieuwe Kruijswijkjes van de 
toekomst!

Parcours
Dit jaar worden de wedstrijden voor de 
renners van 12 jaar en ouder verreden 
op het parcours van 2,4 kilometer lang. 
Dit loopt als volgt: vanaf Park - Park 
zuidzijde - Park - Vincent van 
Goghstraat - Margot Begemannstraat 
- Beekstraat - Alfons Blommelaan - 
Nico Eekmanlaan - Loenys van Lanc-
veltlaan - Lucas van Hauthemlaan - Jan 
van Amerzoyenlaan - Papenvoort - via 
de Berg terug naar het Park naar start 
en finish, ter hoogte van het Klooster.

De jongste rennertjes zullen een stukje 
van het parcours afsteken. Ze gaan aan 
het einde van de Margot Bege-
mannstraat linksaf terug naar de Berg, 
waardoor hun parcours op een lengte 
van 1,35 km uitkomt.

Programma
Deze dag zullen er wedstrijden worden 
verreden in de zeven KNWU jeugdcate-
gorieën in de leeftijd van 8 tot en met 14 
jaar. Het sluitstuk van de dag vormt de 
wedstrijd voor elite-belofte over 80 km.

• 10.00 uur Jeugd cat. 1 t/m 4
 6/8/12/15 km Parcours 1350 m
• 12.30 uur Jeugd cat. 5 t/m 7
 20/25/30 km Parcours 2400 m
• 15.00 uur Elite  Belofte 
 80 km  Parcours 2400 m

Vanaf 10 uur in de ochtend starten de 
jongste renners van 8 tot 14 jaar allen 
in hun eigen leeftijdscategorie voor 

hun wedstrijden op nationaal niveau. 
Van de organiserende vereniging zul-
len Luuk en Rens Braspenning, Tobias 
Burgers, Jelle Peters uit Eindhoven, 
Saar en Pim van Leenders, Cas Met-
ten, Job van Iersel, Ramon Setz uit 
Geldrop en Dirk de Groof uit Heeze 
aan de start staan. Ook zal de Nuenen-
se Chris Kisters weer een gooi doen 
naar een podiumplaats.
Aansluitend aan de jeugdwedstrijden 
zal de wielerploeg worden voorgesteld 
die het bevrijdingsvuur gaat ophalen 
in Bayeux (Frankrijk). Op 17 septem-
ber zal deze ploeg vertrekken vanuit 
Normandië om in twee dagen 650 km 
af te leggen voordat ze in Eindhoven 
arriveren op het 18 septemberplein 
voor het fakkeldefilé.
Om 3 uur in de middag starten de Elite 
en Belofte renners voor een wedstrijd 

Open les T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong in Nuenen

Bewegingsleren uit China voor een 
lang leven in goede gezondheid
Al meer dan 20 jaar verzorgt T'ai Chi School Goudswaard lessen T'ai Chi 
Ch'uan en Qi Gong in Brabant. Op donderdag 30 augustus worden er in Nue-
nen door T'ai Chi School Goudswaard open lessen gegeven. Iedereen die 
eens kennis wil maken met deze Chinese gezondheids- en zelfverdedigings-
kunst, nodigen wij bij deze uit om vrijblijvend aan de open les deel te ne-
men, aansluitend zal er een cursus van start gaan. 

T'ai Chi Ch'uan is een eeuwenoude 
kunst die een onderdeel is van de Chi-
nese krijgskunst en gezondheidsleer. 
Van oudsher lag het hoofdaccent op de 
f sieke krijgskunst/zelfverdediging, 
tegenwoordig is het accent verschoven 
naar een meditatieve levens en ge-
zondheidskunst. De Oude Yang-vorm 
(de vorm van Yang Lu Chan) zal als ba-
sis dienen om vanuit en mee te wer-
ken, deze zal dan ook binnen de lessen 
aangeleerd worden. 
Binnen de Chinese natuurfilosofie 
worden lichaam en geest als een een-
heid gezien, alles wat we denken beïn-
vloedt ons lichaam en alles wat we 
doen beïnvloedt onze geest. T'ai Chi 
Ch'uan is een bewegingskunst die ons 
bewust maakt hoe deze eenheid te ver-
krijgen en te behouden. T'ai Chi 
Ch'uan werkt niet alleen in op onze 
spieren, maar onder andere ook op de 
botten, beenmerg en het zenuwstelsel, 
maar bovenal op onze energiehuis-
houding (Qi of Chi) en de meridianen 
(energiebanen). Er zal op een ontspan-
nen, actieve, fysieke en meditatieve 
manier gewerkt worden, waarbij oefe-
ningen vanuit de krijgskunst gebruikt 
zullen worden, naast medische en me-
ditatieve qi gong. 
T'ai Chi Ch'uan wordt heden ten dage 
overal op de wereld beoefend door 
jong en oud als ultieme levenskunst. 
Binnen de lessen zal de meeste aan-
dacht uit gaan naar 'relatief ' eenvoudi-
ge oefeningen die vrij snel zelfstandig 

thuis uitgevoerd kunnen worden. De 
oefeningen verbeteren de algehele ge-
zondheid, waardoor ziekten voorko-
men kunnen worden en tevens gene-
zen. In China worden de oefeningen al 
eeuwen gezien als het belangrijkste 
onderdeel van de Traditionele Genees-
kunde op het gebied van de zelfgene-
zing. Er zijn onder andere oefenseries 
tegen nek-, schouder- en rugklachten, 
slaapproblemen, spierblessures, stress, 
hart-, circulatie- en spijsverterings-
stoornissen. Door het beoefenen van 
T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong verbetert 
de energiebalans en wordt het im-
muunsysteem versterkt. 

Bent u op zoek naar geestelijke en li-
chamelijke rust? Wilt u op een plezie-
rige en actieve manier ontspannen? 
Wilt u bewuster met uw lichaam om-
gaan, bewegen en in beweging komen? 
Misschien zijn T'ai Chi Ch'uan en Qi 
Gong dan iets voor u. De lessen wor-
den gegeven door Remco Gouds-
waard, docent T'ai Chi Ch'uan en Qi 
Gong, acupuncturist en docent Dans. 

Kom gerust naar de OPEN LES op 
donderdagochtend 30 augustus van 
10.15 uur tot 11.25 uur Qi Gong en van 
11.30 uur tot 12.40 uur T’ai Chi Ch’uan 
en Qi Gong Scarabee, Mantelmeeuw-
laan 10, Nuenen. 
Voor meer info: tel: 06 41370232. of
www.taichischoolgoudswaard.nl

T’ai ChiWielersport

over 80 km en zullen finishen rond de 
klok van 5 uur. Niels Verbruggen uit 
Nuenen en Paul Gruithuijzen uit Son 
en Breugel willen voor eigen publiek 
natuurlijk een mooie uitslag rijden, 
maar ze zullen het niet cadeau krijgen, 
want er zal zoals gewoonlijk weer tot 
aan de meet gestreden worden.

Horeca
De organisatie hoopt u op 19 augustus 
te mogen begroeten in het centrum 
van Nuenen. Rond het parcours zal de 
horeca haar terrassen weer groots op-
zetten. Hier kan het publiek onder het 
genot van een hapje en een drankje de 
wedstrijden volgen. 

Voor de laatste informatie over de 
47ste VAG-techniek Ronde van Nue-
nen verwijzen we u graag door naar 
onze website (www.tmldommelstreek.
nl), facebook-pagina (facebook.com/
tmldommelstreek) en twitter-pagina 
(twitter.com/tmldommelstreek). 

Bridgen

De eerste ronde begint om half twee. 
De zaal is open vanaf 13.00 uur. Er wor-
den zes rondes van vier spellen ge-
speeld. Inschrijven is mogelijk bij Ad 
van de Molengraft, tel. 06-53978927, e-
mail a.vandemolengraft@onsnet.nu of 
bij Jos Horváth, telefoon 06-10853109, 
e-mail jos.horvath@onsnet.nu. 
 

Uiterste inschrijfdatum is zaterdag 8 
september. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 17,50 per paar en dient te worden 
overgemaakt op girorekening: NL36 
INGB 0007 4973 75 t.n.v. Bridgeclub 
Common Sense Nuenen, onder ver-
melding van ‘Bridgen voor Gambia’.

Bridgecursus
Bridge is een boeiend spel en een ge-
zellige tijdpassering. Bovendien is het 
een hele goede investering in ‘de ‘oude 
dag’. Je blijft je hersens trainen en je 
ontmoet mensen die nieuwe vrienden 
kunnen worden.
Veel mensen in Nuenen spelen weke-
lijks, of vaker, bridge. Sommigen doen 
dat gezellig thuis en anderen spelen in 
clubverband. Kunt u nog niet bridgen 
of wilt u opnieuw de draad weer op-
pakken, dan is het nu tijd om een 
bridgecursus te volgen.
Vanaf woensdagavond 12 september 
wordt er weer een beginnerscursus ge-
geven in Nuenen. 
Graag stuur ik u een folder toe, waarin 
alle details vermeld staan. U kunt con-
tact opnemen met:
Noortje van den Broek, 06 19419324.
noortje@messagedesign.nl.

Badminton Club Lieshout terug van vakantie

per’. Als je je sportkleding meebrengt 
kun je meteen meedoen en ervaren 
hoe leuk badminton kan zijn. 

Senioren
Ook senioren zijn natuurlijk van harte 
welkom. Zij spelen, op dezelfde woens-
dagavonden, vanaf 20.00 uur (het eer-
ste halfuur dus samen met de junio-
ren). Voor senioren is er géén verplich-
te training: iedereen mág deelnemen 
aan de training, die wel gefaciliteerd 
wordt en om 20.30 uur begint. Als je 

Natuurlijk hebben de sporters ook de-
ze zomer weer op de campings in heel 
Europa badminton gespeeld. Heb jij 
dat ook gedaan en vond je dat wel 
leuk? Lijkt het je wat om het beter te 
leren en het vaker te doen? Kom dan 
naar een van de komende speelavon-
den van Badminton Club Lieshout: 
daar kun je dan direct meedoen. 

Jeugd
De jeugd van Badminton Club Lies-
hout begint om 18.30 uur: dan begin-
nen de aspiranten (ca. 7-12 jaar). Zij 
spelen tot 19.30 uur. Gelijktijdig begin-
nen om 19.15 uur de junioren (ca. 12-
18 jaar), die doorspelen tot 20.30 uur, 
en dus een half uur meespelen met de 
senioren. Beide jeugdgroepen doen 
dat onder leiding van een gediplo-
meerde en ervaren trainer die gehol-
pen wordt door een team van enkele 
jeugdbegeleiders. Er staat dus altijd ie-
mand klaar om je te helpen. Tijdens de 
speelavonden zullen eerst de grondbe-
ginselen van het badminton worden 
bijgebracht, uiteraard in combinatie 
met het spelen van wedstrijdjes en het 
doen van oefeningen die gerelateerd 
zijn aan de badmintonsport. Je kunt 
overigens altijd twee keer gratis mee-
spelen voordat je moet besluiten om 
lid te worden. Zo kun je dus eerst rus-
tig kijken of de sport iets voor je is en 
hoef je niet meteen lid te worden. Ook 
een racket hoef je niet meteen te ko-
pen. Deze kun je gebruiken van de 
vereniging (inclusief enkele rackets 
met verkorte steel). Kortom; geen en-
kele drempel om het eens te komen 
proberen. Kom daarom op een van de 
komende woensdagavonden om 18.30 
(of 19.15) uur naar ‘Sporthal De Klum-

Badminton: 
een leuke sport voor jong en oud !

Op woensdag 22 augustus pakken de badmintonners van Badminton Club 
Lieshout de rackets weer op. Dan beginnen de wekelijkse speelavonden 
weer van deze sportvereniging en zijn nieuwe leden van harte welkom. Is 
badminton iets voor jou ? Kom het proberen bij Badminton Club Lieshout ! niet traint of niet wil trainen, kun je al-

tijd vrij spelen op de resterende banen. 
Ook voor senioren geldt dat je twee 
keer gratis mag komen meespelen, 
voordat je lid moet worden van de 
vereniging. En, ook senioren kunnen 
gebruik maken van de leenrackets van 
de vereniging. Dus; ook voor senioren 
zijn er geen drempels of andere belem-
meringen om eens uit te proberen of 
badminton een sport voor jou is.

Programma
Woensdag, 22 augustus, 18.30 uur; 
Eerste speelavond seizoen 2018/2019
Woensdag, 6 september, vanaf 18.30 
uur; Rabobank Inloopdag (1), Jeugd.
Woensdag, 6 september, vanaf 20.00 
uur; Rabobank Inloopdag (1), Senioren
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

En dit alles tegen concurrerende prijzen

#waardebon|RdL
Steco Monkey mee. Nu met bon 

van € 24.99 voor slechts

€ 17.50
(geldig tm 25 augustus 2018)

 

#waardebon|RdL

En dit alles tegen concurrerende prijzenEn dit alles tegen concurrerende prijzenEn dit alles tegen concurrerende prijzenEn dit alles tegen concurrerende prijzen

SPARTA  
PICK UP 
3 versnellingen en terugtraprem
Stoere jongens en meisjes school- 
fiets nu van € 499.00 voor slechts

449.-
(geldig tm 25 augustus 2018)

GAZELLE 
PUUR NL 
3 versnellingen en terugtraprem nu 
van € 599.00 voor slechts

499.-
(geldig tm 25 augustus 2018)

Bij aankoop van 2 buitenbanden 
naar keuze nu met bon

 25% KORTING
(geldig tm 25 augustus 2018)

MET VOORDEEL 
WEER NAAR SCHOOL
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(geldig tm 25 augustus 2018)
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zadelgarantie

voordeel 2
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iedere dag 
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de beste 
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merken
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garantie op 

reparaties
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snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

onderhoudonderhoud
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snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so�ware update bij onderhoud

contracten maar 
gewoon betaalbaar 

gratis so�ware 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie

iedere dag 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

testdag

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

service

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

 B O U W P L A N N E N ? 

Wilt u meer weten?
Bel ons voor een afspraak of stel uw vragen via het formulier op onze website: 

www.robobureau.nl en wij bellen u terug voor het maken van een afspraak.

U gaat (ver)bouwen! Bouwen is duur en u kunt uw geld maar één 
keer uitgeven. Het is daarom belangrijk dat uw wensen juist vertaald 

worden.

Het gehele traject van ontwerp t/m de selectie van de aannemer 
kunnen wij voor u verzorgen. Voor een vrijblijvend gesprek komen wij 

dan ook graag bij u langs.

ROBO
bouwkundig ontwerp- 
& adviesbureau

Beth van de Rijtlaan 14 • 5673 AB • Nuenen
040 - 290 60 55 • 06 - 13 46 39 59 

info@robobureau.nl • www.robobureau.nl

Het fundament 
voor de start 

van een 
goede bouw!

Piano-keyboard lessen
Zowel klassiek als pop en blues. (Einaudi, Tiersen)

gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Frank Helsper
Voor info: www.frankhelsper.nl

Tel. 040-2839698 / 06-15653151. Tomakker 40, 5673 LG Nuenen

Mariastraat 27a - Mariahout - Tickets en info www.oltm.nl

vrijdag 24 augustus - 20:30 uur

Beatles Rivival Tribute Band
vrijdag 31 augustus - 20:30 uur

Rob Scheepers - Kom maar op!
8 - 15 - 16  - 21 - 22  september (zie www.oltm.nl)

De Zwarte Ruiter
Spektakel-jubileum-voorstelling
van Toneelvereniging Mariahout

Openluchttheater Mariahout

MENU GIRASOL  
 24,50

VOORGERECHTEN

Franse mosterdsoep       
Romige soep van Dijonmosterd met spekjes

Salade Ratatouille     
Frisse salade met huis gemarineerde zalm, schelpjes, citrus en
citroenmayonaise

Escargots en gamba’s       
Bereidt in een pittige kruidenolie geserveerd met aioli en brood

Vitello Tonato       
Flinterdun gesneden kalfsmuis, tonijnmayonaise en ansjovis

HOOFDGERECHTEN

Bavette       
Gegrilde flanksteak geserveerd met Chimmichurri

Schol        
Gebakken scholfilet met een Champagnebotersaus en 
gekookte garnalen

Hoen en varken       
Grillade van hoenfilet en varken, jus van marsala en salie

Kabeljauw mediterrané 
Gebakken filet van kabeljauw met een saus van gepofte 
paprika en tomaat

NAGERECHTEN

Framboos   
Frisse mousse van framboos met kletskop en ijs

Tiramisu       
Luchtige tiramisu met pure chocolade en mineola

Fromages        
Selectie van diverse soorten kaas

RESERVEREN? 
040 202 5037

Park 63  -  5671GC, Nuenen
Restaurantratatouille.nl  -  info@restaurantratatouille.nl

Ratatouille
nuenen
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 

Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 


	RdL wk33 2018



